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(A)     GE.05-60288    220305    240305 

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩نريويب، 
                 من جدول األعمال  ١٨      البند 

  النهائيالتقرير

        وإنتاج                                           للدول األطراف يف اتفاقية حظر استعمال وختزين                      للمؤمتر االستعراضي األول          النهائي        التقرير       يتألف 
         النحو     على                              وتسعة مرفقات وثالثة تذييالت            أجزاء     مخسة                                                            ونقـل األلغـام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام من           

  :     التايل

                     املؤمتر االستعراضي األول         وأعمال      تنظيم       األول    اجلزء 

      مقدمة -   ألف
                           تنظيم املؤمتر االستعراضي األول -    باء 
                               املشاركة يف املؤمتر االستعراضي األول -   جيم
                           أعمال املؤمتر االستعراضي األول -    دال 
                   القرارات والتوصيات -    هاء 
        الوثائق -   او  و

                                                    اعتماد التقرير النهائي واختتام املؤمتر االستعراضي األول -   زاي

                                                                                    اسـتعراض سـري وحالة اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة                   الثاين      اجلزء 
  ٤   ٢٠٠-    ١٩٩٩  :                        لألفراد وتدمري تلك األلغام

      مقدمة
                             انضمام مجيع الدول إىل االتفاقية -    ً أوالً 
                               مري خمزونات األلغام املضادة لألفراد  تد -     ً  ثانياً 
                            تطهري املناطق املزروعة باأللغام -     ً  ثالثاً 
                          مساعدة ضحايا األلغام الربية -     ً  رابعاً 
                                                   مسائل أخرى أساسية لتحقيق األهداف الواردة يف االتفاقية -     ً خامساً

                                االنضمام إىل االتفاقية وبدء نفاذها /              تواريخ التصديق           املرفق األول
َ  ِّ                                 ول اليت مل ُتَصدِّق على االتفاقية أو مل تنضم إليها   الد            املرفق الثاين  ُ          
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       األلغام                                                                 املواعيد النهائية احملددة للدول األطراف لتدمري أو ضمان تدمري                     املرفق الثالث
                                               ً           يف املناطق امللغومة اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا وفقاً               لألفراد          املضـادة 

  ٥            ألحكام املادة 
                                              متها الدول األطراف بشأن الوفاء بااللتزامات                             موجز املعلومات اليت قد                املرفق الرابع

  ٥        يف املادة 
                                                   املعدالت السنوية لإلصابات النامجة عن انفجار ألغام برية            املرفق اخلامس
                                                             املشاكل اليت تواجهها الدول األطراف اليت توجد فيها أعداد ال يستهان              املرفق السادس

    هلذه                                                               هبـا مـن ضحـايا األلغام الربية، وخطط هذه الدول للتصدي            
                                                                     املشــاكل، والتقدم الذي أحرزته فيما يتعلق باملساعدة، واألولويات         

                اليت حددهتا بشأهنا
  ٧                    ً         التقارير املقدمة وفقاً للمادة              املرفق السابع
             احتفاظها هبا                                                             األلغـام املضـادة لألفراد اليت أبلغت الدول األطراف عن                        املرفق الثامن

       تفاقية       من اال ٣                                ألسباب مسموح هبا مبوجب أحكام املادة 
     ٢٠٠٤-    ١٩٩٩                                   رؤساء ومقررو اللجان الدائمة للفترة              املرفق التاسع

     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                    خطة عمل نريويب للفترة   :                                                إنـهاء املعانـاة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد            اجلزء الثالث 

      مقدمة
                                 إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية -   ً  أوالً 
     فراد                            تدمري خمزونات األلغام املضادة لأل -     ً  ثانياً 
                    تطهري املناطق امللغومة -     ً  ثالثاً 
               مساعدة الضحايا   -     ً رابعاً

                                           مسائل أخرى ال بد منها لتحقيق أهداف االتفاقية -     ً خامساً

     ٢٠٠٤               إعالن نريويب لعام   :                         من أجل عامل خال من األلغام            اجلزء الرابع 

     ٢٠٠٩-  ٠٥  ٢٠                                                          برنامج االجتماعات وما يتصل به من أمور تتعلق بتيسري التنفيذ،            اجلزء اخلامس 

                                جدول أعمال املؤمتر االستعراضي األول             التذييل األول 
     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩                                             بصيغته املعتمدة يف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف   

  ٤   ٢٠٠       نوفمرب /           تشرين الثاين  -   ٣   ٢٠٠      سبتمرب  /       أيلول ،                                  تقرير عن سري أعمال وحدة دعم التنفيذ              التذييل الثاين 
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول ١                                   يف اجللسة العامة السادسة املعقودة يف        املعتمدة       بصيغته   

              قائمة الوثائق               التذييل الثالث 



APLC/CONF/2004/5 
Page 3 

 اجلزء األول

  املؤمتر االستعراضي األولتنظيم وأعمال

  مقدمة-ألف 

   ١             يف الفقرتني                                                                           اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام    تنص  - ١
                                                                  يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد مؤمتر لالستعراض بعد مضي مخس سنوات  "         على أن   ١٢               مـن املادة     ٢ و

  :                                          ، حبيث يكون الغرض من املؤمتر االستعراضي ما يلي "                         على بدء نفاذ هذه االتفاقية

                                 استعراض سري هذه االتفاقية وحالتها؛  ) أ (
    ١١              من املادة     ٢                                             عات الدول األطراف املشار إليها يف الفقرة                                               والنظر يف ضرورة عقد املزيد من اجتما        ) ب ( 

                                               من االتفاقية، والفترة الفاصلة بني هذه االجتماعات؛
  ؛ ٥                                                                       واختاذ قرارات بشأن الطلبات املقدمة من الدول األطراف وفق ما تنص عليه املادة   ) ج (
  .                   قية يف تقريره اخلتامي                                                              والقيام، إذا لزم األمر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه االتفا  ) د (

                                                           اتفقت الدول األطراف على عقد املؤمتر االستعراضي لالتفاقية           ،      ٢٠٠٣       سبتمرب /     أيلول    ١٩       إىل     ١٥                ويف الفترة من     - ٢
             ، وعلى عقد       ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول   ٣           نوفمرب إىل    /               تشرين الثاين    ٢٩                                                يف مرافق األمم املتحدة يف نريويب يف الفترة من          

      يونيه  /         حزيران   ٢٩    و   ٢٨          ويومي       ٢٠٠٤       فرباير /       شباط   ١٣                                   مرافق األمم املتحدة يف جنيف يوم                              اجـتماعني حتضـرييني يف      
                                                 ً                على تعيني سفري النمسا، السيد وولفغانغ بتريتش، رئيساً للمؤمتر                                                        وباإلضـافة إىل ذلك، اتفقت الدول األطراف          .    ٢٠٠٤

                                         عراضي، وعلى قبول التكاليف اليت قدرهتا                                  تعيني أمني عام للمؤمتر االست     ب                طلب إىل كينيا           توجيه                          االستعراضي األول، وعلى    
      السفري    )١ (                                                                                                           األمـم املتحدة لعقد االجتماعني التحضرييني، وعلى الشروع يف عملية حتضريية تتفق والعناصر الواردة يف تقرير               

                        على املشاركة على أعلى          ً                       وختاماً، حثت الدول األطراف       .               ِ                                             البلجـيكي جان ِلنت، رئيس االجتماع الرابع للدول األطراف        
  .                                                                   توى ممكن يف اجلزء الرفيع املستوى املقرر عقده يف هناية املؤمتر االستعراضي األول  مس

    ٥٣ / ٨ ٥                                                                             واخلمسني، طلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل األمني العام، يف قرارها                    الثامنة              ويف الـدورة     - ٣
                           مة لعقد املؤمتر االستعراضي                                             من االتفاقية، باألعمال التحضريية الالز       ١٢              من املادة     ١                            أن يضـطلع، وفقا للفقرة       "

         وباإلضافة    ".     ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول   ٣           نوفمرب إىل    /               تشرين الثاين    ٢٩                                        األول لالتفاقية يف نريويب يف الفترة من        
   ٣                                            أن يقوم، نيابة عن الدول األطراف ووفقا للفقرة  "                                                      إىل ذلك، طلبت اجلمعية العامة يف هذا القرار إىل األمني العام 

                                                                                       التفاقية، بدعوة الدول غري األطراف يف هذه االتفاقية، فضال عن األمم املتحدة وغريها من                     من ا    ١٢               مـن املـادة     
                                                                                                             املـنظمات أو املؤسسـات الدولية واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة وجلنة الصليب األمحر الدولية واملنظمات غري                

                           على االشتراك على أعلى      ت  حث "    ، و  "                                                                    احلكومية ذات الصلة إىل حضور االجتماع االستعراضي األول بصفة مراقب         
   ".                                                       مستوى ممكن يف جزء رفيع املستوى يعقد يف هناية املؤمتر االستعراضي

                    ـــــــــــــــــــ

) ١ (  APLC/MSP.5/2003/5املرفق الثاين ،             .  
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ُ              ُعقد االجتماع    ،      ً                            ً                                            وحتضرياً للمؤمتر االستعراضي األول، وفقاً لقرارات االجتماع اخلامس للدول األطراف          - ٤
ُ                              ، وُعقد االجتماع التحضريي الثاين        ٢٠٠٤       فرباير /    شباط    ١٣                  التحضريي األول يف            يونيه /      حزيران    ٢٩    و   ٢٨         يومي      

   )٢ (                                                                                           وقد أوصى االجتماع التحضريي األول بأن يعتمد يف املؤمتر االستعراضي األول جدول أعمال مؤقت               .     ٢٠٠٤
                                                              من أجل عقد املؤمتر االستعراضي األول، باستثناء الفرع باء من           )٤ (                  وتقديرات للتكاليف    )٣ (                    وبـرنامج عمل مؤقت   

                   َّ                                                       بالتزام الرئيس املعيَّن بأن يتشاور مع الدول األطراف بشأن البند باء              ً  لماً                       وقد أحاط االجتماع ع     .               هذه التقديرات 
         وباإلضافة   .                  أو تنقيحات إضافية /                                                                   من التكاليف املقدرة بغية ضمان تزويد االجتماع التحضريي الثاين بتوضيحات و

             ً          الثاين أفكاراً بشأن                     ً                    َّ                                         أحاط االجتماع علماً بالتزام الرئيس املعيَّن بأن يعرض على االجتماع التحضريي                      إىل ذلـك،    
  .                                                             كيفية وضع جدول األعمال وبرنامج العمل موضع التنفيذ على أفضل وجه

    ُ                                                بأن ُيعتمد يف املؤمتر االستعراضي األول جدول األعمال املؤقت               التحضريي الثاين                أوصى االجتماع          كمـا    - ٥
   )٨ (   نقح  امل       داخلي    ال      نظام    ال   ع      مشرو    و  )٧ (                          وتقديرات التكاليف املنقحة     )٦ (        املنقح                          وبـرنامج العمـل املؤقت       )٥ (       املـنقح 
              ً                                                                                           ا املنقحة شفوياً لكي تراعي التوصية بأن يكون هناك تسعة نواب للرئيس ينتخبون يف املؤمتر االستعراضي                       بصيغتيه
               الدول األطراف          خدمت مصاحل    ً                 عمالً باملمارسات اليت  ،            أوصى االجتماع                               وفيما يتعلق مبسألة نواب الرئيس،   .     األول
                                                       ً                         ية، بأن يعمل الرؤساء املشاركون للجان الدائمة األربع نواباً لرئيس املؤمتر االستعراضي،                  يف اجتماعاهتا السنو    ً  جيداً 
  ه        ومبا أن                        وباإلضافة إىل ذلك،      .                                                                                    أستراليا، وإيطاليا، وغواتيماال، وكرواتيا، وكمبوديا، واملكسيك، وهولندا، واليابان         :    وهي

       تضم   مل      ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣           يف الفترة                            كاملة للرؤساء املشاركني                                                    املؤمتر االستعراضي يف أفريقيا وأن اجملموعة ال                      قـد تقرر عقد   
          الرئيس      وايا                 ً      أحاط االجتماع علماً بن          ً     وختاماً،    .         ً                                                               دولة طرفاً أفريقية، أوصي بتعيني نائب رئيس إضايف يف املؤمتر االستعراضي          

  .    َّ                                                                           املعيَّن فيما يتعلق بكيفية وضع جدول األعمال وبرنامج العمل موضع التنفيذ على أفضل وجه

     ً                                                                                            تماسـاً لآلراء املتصلة باملسائل املوضوعية، دعا الرئيس املعني إىل عقد جلسات غري رمسية يف جنيف                   وال - ٦
                                     ، وجهت الدعوة جلميع الدول األعضاء          ٢٠٠٤       سبتمرب /     أيلول    ٢٤    و     ٢٠٠٣         ديسـمرب  /             كـانون األول     ١        يومـي   

  .                               واملنظمات املهتمة إىل املشاركة فيها

                                                    أعلن الرئيس املعني بدء التحضريات ملؤمتر قمة نريويب،       ،    ٢٠٠٣       ديسمرب /           كانون األول    ٣    و  ٢            ويف يومـي     - ٧
  .                                                                                                          وذلـك أثناء احتفال جرى يف قربص وبدأت من خالله قربص برناجمها لتدمري خمزوهنا من األلغام املضادة لألفراد               

ُ                                                                                         وبعـد هـذا احلـدث، ُعقدت مثاين مؤمترات إقليمية على أساس طوعي وغري رمسي يف سياق التحضري للمؤمتر                                   
        بوركينا   :                        ً          وكانت الدول التالية دوالً مضيفة      .                                                        ي األول، وبغرض التقدم يف سبيل بلوغ أهداف االتفاقية                االستعراض

                    ـــــــــــــــــــ

) ٢ (  APLC/CONF/2004/1.  
) ٣ (  APLC/CONF/2004/2.  
) ٤ (  APLC/CONF/2004/4.  
) ٥ (  APLC/CONF/2004/PM.2/L.1.  
) ٦ (  APLC/CONF/2004/PM.2/L.2.  
) ٧ (  APLC/CONF/2004/PM.2/L.4.  
) ٨ (  APLC/CONF/2004/PM.2/L.3.  
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  ،  )                               البحريات الكربى والقرن األفريقي    (           ، وكينيا    )                   جـنوب شرق أوروبا    (               ، ورومانـيا     )                غـرب أفريقـيا    (        فاسـو   
  ،  )         األمريكتان (           ، وإكوادور  ) ا              مشال وشرق أوروب (            ، وليتوانيا  )           الشرق األوسط (         ، واألردن  )        وسط آسيا (           وطاجيكستان 

                                                                           وباإلضافة إىل ذلك، استضافت دول أطراف أخرى مؤمترات ذات طابع مواضيعي،              ).                جنوب شرق آسيا   (         وتايلند  
                                                                                   كما عقد االحتاد األفريقي االجتماع القاري الثاين للخرباء يف األلغام األرضية، الذي              .                         مـنها سويسـرا وفرنسا    

                                                                             األفريقي، على حنو يتسق مع أهداف االتفاقية والتزاماهتا، املوقف األفريقي                                               اعتمدت فيه الدول األعضاء يف االحتاد     
                األلغام األرضية،                                                                واضطلعت الدول املاحنة، واألمم املتحدة، واحلملة الدولية حلظر           .                             املوحـد جتاه األلغام األرضية    

                        بدور رئيسي إما يف متويل    نية                                         مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسا   و                            واللجنة الدولية للصليب األمحر،
  .                 أو يف املشاركة فيها /                                           هذه األحداث اإلقليمية أو يف تقدمي الدعم إليها و

       ، أدىل      ٢٠٠٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨                                                                وقـد سـبق افتتاح املؤمتر االستعراضي األول احتفال جرى يوم             - ٨
                                   ووزير خارجية كينيا، األونرابل                                                                                 خاللـه ببيانات كل من فخامة رئيس مجهورية كينيا، األونرابل مواي كباكي،           

                                                                                                          شـيارو عـلي مواكويـري، ونائب وزير خارجية تايلند، معايل الدكتور سوراجاك كاسيمسوفان باسم رئيس                
          واألمينة                  وولفغانغ بتريتش،                                                                                االجـتماع اخلامس للدول األطراف، ورئيس املؤمتر االستعراضي األول، سفري النمسا            

                                                                             سفرية إستر توللي من كينيا، واحلاصلة على جائزة نوبل للسالم باملناصفة يف                                                العامة للمؤمتر االستعراضي األول، ال    
  .                                                                                               ، السـيدة جودي ويليامز، ومنسقة االئتالف الكيين حلظر األلغام األرضية، السيدة مرييزو أجينا                 ١٩٩٧       عـام   

      ً            شخصياً، مذكرين                                                                                                    وباإلضـافة إىل ذلك، عرض عدد من الناجني من األلغام األرضية من مجيع أحناء العامل ما حدث هلم                 
  .                                                                                               الوفود بضرورة الوفاء بالعهد الذي قطعته الدول األطراف بتوفري الرعاية والتأهيل وإعادة اإلدماج للناجني

  تنظيم املؤمتر االستعراضي األول-باء 

    ٢٩                                                                                                      افتتح نائب وزير خارجية تايلند، معايل الدكتور سوراجاك كاسيموسوفان املؤمتر االستعراضي األول يوم               - ٩
ـ                                                                             ، وأدىل ببيان أعده رئيس االجتماع اخلامس للدول األطراف، سعادة الدكتور               ٢٠٠٤         نوفمـرب    /            رين الـثاين      تش

                                                                  ويف هذا البيان الذي رحب به مجيع الوفود، أفاد رئيس االجتماع             .                                           سوراكيارت ساترياتاي، وزير خارجية تايلند    
                                      ل السنة املاضية، وذكر أن تايلند ستواصل                                                            اخلامس للدول األطراف عن التقدم احملرز يف بلوغ أهداف االتفاقية طوا

  .                                        ريادهتا جلهود انضمام مجيع الدول إىل االتفاقية

                                                                                                               ورأس نائب وزير خارجية تايلند، معايل الدكتور سوراجاك كاسيموسوفان، عملية انتخاب رئيس املؤمتر االستعراضي               -  ١٠
  .                   من النظام الداخلي ٥         ً         له، وفقاً للمادة         ً ش، رئيساً                                سفري النمسا، السيد وولفغانغ بتريت                      وانتخب املؤمتر بالتزكية   .     األول

                                     ، أقر املؤمتر االستعراضي األول جدول          ٢٠٠٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩                                         ويف اجللسـة العامـة األوىل املعقودة يف          -  ١١
                 داخلي الوارد يف                                                                ويف املناسبة نفسها، اعتمد املؤمتر االستعراضي األول نظامه ال          .                                               أعماله الوارد يف التذييل األول هلذا التقرير      

                                                                              ، وتقديـرات تكالـيف عقـد املؤمتـر االستعراضي األول الواردة يف الوثيقة              APLC/CONF/2004/3/Rev.1           الوثـيقة   
APLC/CONF/2004/4/Rev.1 وبرنامج عمله الوارد يف الوثيقة ،                                APLC/CONF/2004/2/Rev.1.  
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                                         والسنغال، وغواتيماال، وكرواتيا، وكمبوديا،                          ًُ    ُ                           ويف اجللسة العامة األوىل أيضاًُ، انُتخبت أستراليا، وإيطاليا،  -  ١٢
  .                                         ً                            واملكسيك، وهولندا، واليابان بالتزكية نواباً لرئيس املؤمتر االستعراضي األول

                                                                                                         وأكـد االجتماع باإلمجاع تعيني السفرية إستر توللي األمينة الدائمة لوزارة خارجية كينيا، أمينة عامة                -  ١٣
                 موري، مدير فرع -                                                    األمني العام لألمم املتحدة للسيد إنريكي رومان              بتعيني                   ً       كمـا أحاط املؤمتر علماً        .         لـلمؤمتر 

                                                    ً        ً                                                  جنـيف إلدارة شؤون نزع السالح التابعة لألمم املتحدة، أميناً تنفيذياً لالجتماع، وتعيني الرئيس للسيد كريي                
  .       ً        تنفيذياً للرئيس       ً  ، منسقاً                                               مبركز جينف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية                         رت، مدير وحدة دعم التنفيذ    ِ برنِك

                السفري روس هاينس   :                   ً                                                     وأحاط االجتماع علماً بالدعم الذي قدمه للرئيس فريق أصدقاء الرئيس املشكل من -  ١٤
                    ، والسيد غاميلييل    )       ماليزيا (                                       ، والسيد رجاء رضا رجاء زايب شاه         )      أملانيا (                              ، والسفري فريدريتش غرونينغ      )      كـندا  (

   ).       النرويج (                        ، والسفري ستيفن كونغستاد  )         نيكاراغوا (   بل                       ، والسيدة باتريشيا كام )        موزامبيق (         مونغواميب 

  املشاركة يف املؤمتر االستعراضي األول-جيم 

             إستونيا،                                                األرجنتني، األردن، إريتريا، إسبانيا، أستراليا،      :      هي  ،             ف يف االجتماع   ا  طر أ        دول      ١٠٩       شاركت   -  ١٥
         الربازيل،                        بابوا غينيا اجلديدة،              إيطاليا،         لندا،     آيس                                                                        أفغانسـتان، إكـوادور، ألبانيا، أملانيا، أنغوال، أوغندا، آيرلندا،          
                          البوسنة واهلرسك، بريو،                          بوتسوانا، بوروندي،                                                                   الـربتغال، بلجـيكا، بلغاريـا، بنغالديش، بنن، بوركينا فاسو،         

       مجهورية                          اجلزائر، جزر القمر،                جامايكا،             تشاد، توغو،                                          تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو،              تايلند،           بيالروس،  
           ة مقدونياـ        ، مجهوري                                                                    اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية الكونغو الدميقراطية ،     لوسطى          أفريقيا ا 

                                                  الدامنرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي،               جيبويت،               جنوب أفريقيا،                   مجهورية مولدوفا،      ،                      اليوغوسالفية السابقة 
         شيلي،             سرياليون،                           سورينام، السويد، سويسرا،         ودان،                سوازيلند، الس                                               السـلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال،      

       فرتويال،                             بيساو، فرنسا، الفلبني،     -                          غواتيماال، غينيا، غينيا           غانا،              غامبيا،           طاجيكستان،                        صـربيا واجلبل األسود،     
          كولومبيا،             كوستاريكا،                                                                                     قـربص، قطر، الكامريون، الكرسي الرسويل، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار،            

                                                    مايل، ماليزيا، مدغشقر، املكسيك، مالوي، اململكة املتحدة         مالطة،       ليسوتو،          ليتوانيا،               ينيا، لكسمربغ،           الكونغو، ك
           نيجرييا،                                           موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر،          موريشيوس،                                               لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، 

  .         ، اليونان           ابان، اليمن                                                   نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الي

                                                                                                   وشـاركت يف االجتماع بصفة مراقب دولة صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها، ولكن االتفاقية مل                 -  ١٦
              من النظام    ١              من املادة     ١                          من االتفاقية والفقرة       ١٢              من املادة     ٣                                   ً                  تدخـل بعد حيز النفاذ فيها، وذلك وفقاً للفقرة          

  .  يا                                     الداخلي لالجتماع، وهذه الدولة هي إثيوب

     من   ١٢           من املادة  ٣                                                            ً         كما أن مخس دول وقعت االتفاقية شاركت يف االجتماع بصفة مراقب، وفقاً للفقرة  -  ١٧
                                           إندونيسيا، وأوكرانيا، وبروين دار السالم،       :                                      من النظام الداخلي لالجتماع، وهي      ١              من املادة     ١                   االتفاقية والفقرة   
  .                 وبولندا، وفانواتو
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    ١٢              من املادة     ٣                                       ً                 ف يف االتفاقية يف االجتماع بصفة مراقب، وفقاً للفقرة                                 دولة أخرى غري أطرا      ٢٠        وشاركت   -  ١٨
                                  إسرائيل، البحرين، بوتان، اجلماهريية   :                                 من النظام الداخلي لالجتماع، وهي ١              من املادة     ١                         مـن االتفاقية والفقرة     

               اخستان، كوبا،                                                                                                  العربـية الليبـية، سري النكا، سنغافورة، الصومال، الصني، العراق، فنلندا، قريغيزستان، كاز            
  .                                                                 الكويت، لبنان، مصر، املغرب، اململكة العربية السعودية، منغوليا، اهلند

  ٣٥ ١                               من النظام الداخلي لالجتماع من  ٤                                                            ووردت املعلومـات املتعلقة بالتفويض واملقدمة مبوجب املادة          -  ١٩
  .      بذلك                     ً وقد أحاط االجتماع علماً  .       أعاله  ١٨     إىل   ١٥                         دولة مذكورة يف الفقرات من 

                             من النظام الداخلي، حضر      ١              من املادة     ٣    و  ٢                           من االتفاقية والفقرتني       ١٢              من املادة     ٣     ً              ووفقـاً للفقـرة      -  ٢٠
                                                                                                           االجتماع بصفة مراقب ما يلي من املنظمات واملؤسسات الدولية واملنظمات اإلقليمية والكيانات واملنظمات غري              

   رتع     ل                    إدارة األمم املتحدة   و   ،                واهلالل األمحر   ر          لصليب األمح         معيات ا            الدويل جل                         االحتاد األفريقي، واالحتاد    :        احلكومية
       برنامج                                                                                   وأمانة نريويب لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، والربملان األورويب، وبرنامج األغذية العاملي، و       السالح، 

                                                   والبنك الدويل، وجامعة الدول العربية، وحلف مشال                                          وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،                               األمـم املـتحدة اإلمنـائي،     
          ، وصندوق                                      املتعلقة باأللغام يف األمم املتحدة             اإلجراءات       دائرة      و                                     احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية،             ألطلسي، و  ا

                             مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام                                                         وجلنة الصليب األمحر الدولية، وجمموعة مصرف التنمية األفريقي، و              النقد الدويل،
                                                            يا، ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، ومفوضية األمم                                    ومصرف التنمية لشرق أفريق                      لألغراض اإلنسانية،   

                                                  ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، ومكتب األمم                           املفوضية األوروبية،                                     املتحدة السامية لشؤون الالجئني، و    
      ون يف                     منظمة األمن والتعا   و                               منظمة األمم املتحدة للطفولة،                                                         املتحدة يف نريويب، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، و       

  .                      ، ومنظمة الصحة العاملية                    منظمة الدول األمريكية و                      منظمة حلف مشال األطلسي،  و        أوروبا، 

                                  من النظام الداخلي، حضرت املنظمات  ١           من املادة  ٤                      من االتفاقية والفقرة   ١٢           من املادة  ٣     ً         ووفقاً للفقرة  -  ٢١
                                     والرابطة الدولية للعلوم السياسية،                                         رابطة تنمية قدرات الشباب املسلم،        :                                       األخـرى التالية االجتماع بصفة مراقب     

                                                                                                   والرابطة العاملية لطب املكاتب والطوارئ، وشركة األراضي املطهرة احملدودة إلزالة األلغام، والصندوق االستئماين   
                     ، وفريق دعم السالم                                       الصندوق االستئماين للتوعية باأللغام                                                           الدويل إلزالة األلغام وتقدمي املساعدة لضحايا األلغام، و       

                                                                                              اين، ومركز حبوث التنمية الدولية، ومركز املعلومات عن اإلجراءات املتعلقة باأللغام جبامعة جيمز ماديسون،      الربيط
                                ، واملؤسسة السويسرية لإلجراءات     )APOPO (                                                     َّ               ومعهـد الدراسـات الدولية التطبيقية، ومنظمة القوارض املدرَّبة          

  .          والطوارئ                                                     املتعلقة باأللغام، والرابطة العاملية للطب يف حاالت الكوارث

 APLC/CONF/2004/INF.2                                                                                 وتـرد قائمة جبميع الوفود اليت شاركت يف املؤمتر االستعراضي األول يف الوثيقتني               -  ٢٢
  .APLC/CONF/2004/INF.2/Add.1 و

  أعمال املؤمتر االستعراضي األول-دال 

      كانون    ٣          وفمرب إىل    ن /               تشرين الثاين    ٢٩                                                              عقد املؤمتر االستعراضي األول عشر جلسات عامة يف الفترة من            -  ٢٣
  .                               احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها                                                      ويف جلساته العامة األوىل والثانية والثالثة، استعرض املؤمتر   .     ٢٠٠٤       ديسمرب /    األول
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            روح التعاون    ب    ١٩٩٧       سبتمرب /     أيلول    ١٨                                                               وخلص املؤمتر إىل أن االتفاقية ال تزال حتتفظ منذ اعتمادها يف أوسلو يوم 
                                             حيز النفاذ وما يزيد على مخس سنوات من النجاح  ا                 التفاقية سرعة دخوهل ل     ضمن          األمر الذي   ،       الزمتها            الفريدة اليت 

ــ    يف تن ــائق   .    يذها     فــ ــجَّل يف الوثــ ــو مســ ــا هــ    ، APLC/CONF/2004/L.3/Rev.1            َّ                               وكمــ
    َّ                 ، عدَّد املؤمتر ما مت من APLC/CONF/2004/L.3/Rev.1/Amend.1   ، وAPLC/CONF/2004/L.3/Rev.1/Corr.1 و

            االتفاقية      حتقيق                                                     اليت يتعني على الدول األطراف أن تضطلع هبا لضمان                               واألعمال األساسية                          إجنـازات إىل الـيوم،    
  .              للمأمول منها      بالفعل

                                                  االجتماعات املقبلة للدول األطراف وما يتصل بذلك                                                                      ويف اجللستني العامتني الثالثة والرابعة، نظر املؤمتر يف مسألة           -  ٢٤
                                                            خمـتلفة بشـأن هـذه املسائل، كما هو مذكور يف الوثائق                                                    وقـد خلـص املؤمتـر إىل اسـتنتاجات            .              مـن مسـائل   

APLC/CONF/2004/L.2 و ،    APLC/CONF/2004/L.2/Corr.1 و ،    APLC/CONF/2004/L.2/Amend.1 .     وورد يف هذه             
                                        االجتماعات الرمسية للدول األطراف وكذلك                                                                                 االسـتنتاجات أنـه باالسـتناد إىل الـتجارب اليت متت إىل اليوم، ستكون               

ٍ              الرمسية للجان الدائمة، اليت تعقد على أساٍس دوري،                      االجتماعات غري                                                تؤدي االتفاقية دورها يف املستقبل وتبلغ                     ضرورية لكي                                        
                                                                                                            كمـا خلـص املؤمتر إىل أن للمشاركة الكاملة والنشطة من الدول األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري                   .          أهدافهـا 

  .                                                          ف أهدافها وإن مل تنضم بعد إىل االتفاقية القدر نفسه من الضرورة                                              احلكومية والدول غري األطراف اليت تشاطر الدول األطرا

  (APLC/CONF/2004/L.4/Rev.1)                                                                   ويف اجللسـتني العامتني الرابعة واخلامسة، نظر املؤمتر يف خطة عمل             -  ٢٥
   .          كل وقت                                                                     إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد جلميع الناس ويف                                                 للتغلـب على التحديات املتبقية أمام       

  :             ، منها ما يلي    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                                 وخلصت الدول األطراف إىل مجلة أمور فيما يتصل بالفترة 

                                       يظل أحد األهداف اهلامة للتعاون فيما       س                                        االنضمام إىل االتفاقية على نطاق عاملي                      أن السعي إىل      ) ١ (
  ؛               بني الدول األطراف

                              ً  اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا تدمرياً                                          تدمري مجيع خمزونات األلغام املضادة لألفراد                    وأهنـا ستضمن      ) ٢ (
  ؛     ً                 سريعاً ويف الوقت املناسب

             هذه الفترة،                             سيكون أكرب حتد يتعني خالل                              لتطهري املناطق امللغومة                   املهل الزمنية    ب                    النجاح يف االلتزام         وأن    ) ٣ (
  ؛             ً                                                                     وسيتطلب جهوداً مكثفة من الدول األطراف املتأثرة باأللغام وتلك الدول القادرة على مساعدهتا

           ً                                                                                       وأنـه اتساقاً مع الوعد احليوي املتعهد به يف االتفاقية لضحايا األلغام، سترتقي الدول األطراف                 ) ٤ (
                                                 مبستوى جهود الرعاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج؛

  ؛                                               قدرا كبريا من االلتزامات السياسية واملالية واملادية                             وأن الوفاء بالتزاماهتا سيتطلب   ) ٥ (
ّ               الفّعال للمعلومات        والتبادل             وأن الشفافية   ) ٦ (   ؛                لوفاء بالتزاماهتا ل                          ستكون هلما نفس األمهية احلامسة       
  ؛                                                                        ستستمر يف االسترشاد حبقيقة أهنا مسؤولة فرديا ومجاعيا عن ضمان االمتثال لالتفاقية     وأهنا   ) ٧ (
  .                                          ، ال سيما كوسيلة رئيسية لتنفيذ خطة عمل نريويب      مهمة       هلا ستظل                      آليات التنفيذ التابعة     وأن   ) ٨ (



APLC/CONF/2004/5 
Page 9 

       وأخطر  .                من االتفاقية   ٥                                                    نظر االجتماع يف مسألة تقدمي الطلبات مبوجب املادة                                     يف اجللسة العامة الرابعة،      و -  ٢٦
      وأحاط   .                       املؤمتر االستعراضي األول           َّ                                                     أنه مل يبلَّغ بأي دولة تود تقدمي طلب من ذلك القبيل يف              ب                   الرئـيس االجتماع    
  .            ً      االجتماع علماً بذلك

                                                             علما بتقرير مدير مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض                   املؤمتر                                    ويف اجللسة العامة السادسة، أحاط     -  ٢٧
                                         وأعربت الدول األطراف عن تقديرها للمركز ملا   .                التذييل الثاين          الوارد يف ،                                  اإلنسانية عن أنشطة وحدة دعم التنفيذ

  .                                                                          تقدمه الوحدة من مسامهة إجيابية يف دعم جهود الدول األطراف من أجل تنفيذ االتفاقية

ُ                                                                                   وُعقد يف اجللسات العامة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر -  ٢٨          وقد خاطب   .  
َ                                        فـيها املؤمتَر أثناء هذا اجلزء الرفيع املستوى                                                                          من ممثلي الدول األطراف والدول املراقبة واملنظمات املراقبة،            ١٠٣         

  .                       وذلك على أعلى مستوى ممكن

 وصياتالقرارات والت  -هاء 

                                     استعراض سري وحالة اتفاقية حظر استعمال                                                              يف اجللسـة العامـة اخلتامـية، اعتمد املؤمتر الوثيقة املعنونة        -  ٢٩
                              ، الواردة يف اجلزء الثاين من      ٤   ٢٠٠-    ١٩٩٩  :                                                                   وتكديـس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام         

                                                                  تعني عمله، رغم التقدم الكبري احملرز يف سبيل إهناء املعاناة اليت                             ً                                      هـذا التقرير، مؤكداً أنه ال يزال هناك الكثري مما ي          
  .                           تسببها األلغام املضادة لألفراد

                                         إنـهاء املعانـاة اليت تسببها األلغام املضادة                             ً                               ويف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً، اعتمد املؤمتر الوثيقة املعنونة  -  ٣٠
                                                         ، الواردة يف اجلزء الثالث من هذا التقرير، وحث مجيع              ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                               مشروع خطة عمل نريويب للفترة        :       لألفراد

                                                                                                          الدول األطراف وكافة اجلهات األخرى اليت تشاطر الدول األطراف أهدافها على اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة               
  .                                                           على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل لتنفيذ خطة العمل هذه

         َّ   مشروع منقَّح    :                              من أجل عامل خال من األلغام                                  مد املؤمتر الوثيقة املعنونة                                 ً              ويف اجللسـة العامـة اخلتامية أيضاً، اعت        -  ٣١
                                             ً                                            ، الواردة يف اجلزء الرابع من هذا التقرير، مؤكداً على أن هذا اإلعالن يتضمن التزام الدول            ٢٠٠٤                      إلعـالن نـريويب لعام      
  .                         راد، ال يسقط فيه ضحايا جدد                                   إجياد عامل خال من األلغام املضادة لألف        املتمثل يف     اهلدف            ً        األعضاء جمدداً بتحقيق 

                                                برنامج االجتماعات وما يتصل به من أمور تتعلق                                  ً                                         ويف اجللسـة العامة اخلتامية أيضاً، اعتمد املؤمتر الوثيقة املعنونة            -  ٣٢
  :                                  واختذ املؤمتر حينذاك القرارات التالية  .                                      ، الواردة يف اجلزء اخلامس من هذا التقرير    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥               بتيسري التنفيذ، 

                                                                                        عقـد سنويا، إىل حني عقد املؤمتر االستعراضي الثاين، اجتماع للدول األطراف بانتظام يف                  ُ  أن يُ   ) أ ( 
  ؛                                                                                النصف الثاين من السنة يف جنيف أو، عندما يكون ممكنا أو مناسبا، يف بلد متضرر من األلغام

    ذلك                                                   ، اجتماعات غري رمسية فيما بني دورات اللجان الدائمة، و    ٢٠٠٩   ُ                    أن ُتعقد سنويا، حىت عام   ) ب ( 
  ؛                                                 يف جنيف يف النصف األول من السنة، ملدة أقصاها مخسة أيام
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     مارس  /       آذار -       فرباير   /              دورات يف شباط    ال   ُ                                                       أن ُتعقـد اجـتماعات الـلجان الدائمـة فـيما بني               ) ج ( 
                                                           سبتمرب، وذلك كقاعدة عامة، لكن دون استبعاد االستثناءات         /                                              واالجـتماعات السنوية للدول األطراف يف أيلول      

  ؛    حمددة                النامجة عن أسباب 

  ؛    ٢٠٠٩   ُ                                                 أن ُيعقد املؤمتر االستعراضي الثاين يف النصف الثاين من عام   ) د ( 

                                                           مبا دأبت عليه من مرونة وحس عملي يف التصدي للظروف                            ً   للدول األطراف، عمالً              أنـه جيوز            ) ه ( 
       األطراف      لدول  ل              يف كل اجتماع     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                                           املتغرية، أن تستعرض القرارات املتعلقة بربنامج اجتماعاهتا للفترة 

  .                         قبل املؤمتر االستعراضي الثاين

                                                                                                        وباإلضـافة إىل ذلـك، اختـذت الدول األطراف يف اجللسة العامة اخلتامية القرارات التالية فيما يتصل                  -  ٣٣
  :                           باالجتماع التايل للدول األطراف

   ٢       إىل      نوفمرب /            تشرين الثاين     ٢٨            الفترة من                                                       سيعقد اجتماع الدول األطراف املقبل يف كرواتيا يف           ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٥       ديسمرب /          كانون األول

  ،     ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ١٧       إىل     ١٣ ُ                                                          سُتعقد اجتماعات اللجان الدائمة خالل األسبوع املمتد من           ) ب ( 
  ؛                                                                              وستحدد جلنة التنسيق مدة فرادى االجتماعات وتسلسلها، وكذلك مدة كامل فترة االجتماعات

                                    ، يرأس جلنة التنسيق الرئيس املنتخب من     ً                                            وفقاً ملا دأبت عليه االجتماعات املاضية للدول األطراف  ) ج ( 
                                          وسيواصل رئيس جلنة التنسيق إحاطة الدول        .                                                                املؤمتـر االستعراضي إىل أن تنتخب الدول األطراف الرئيس التايل         

  ؛                             األطراف علما بأداء جلنة التنسيق

        االجتماع                                        قررين للجنة الدائمة إىل حني انتهاء         امل        رؤساء و   ال                                     تضطلع الدول األطراف التالية مبهام        ) د ( 
  :                  التايل للدول األطراف

  ؛  )      رئيسان (                 اجلزائر والسويد     :                                                                    إزالـة األلغـام والتوعية خبطرها وتكنولوجيات العمل املتعلقة هبا           �
  ؛ )      مقرران   (               األردن وسلوفينيا و

                    النرويج ونيكاراغوا    :                                                   ً          ً              تقـدمي املسـاعدة لضـحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً            �
  ؛ )      مقرران   (         ن وسويسرا        أفغانستا   ؛ و )      رئيسان (

  ؛ )      مقرران   (                             مجهورية ترتانيا املتحدة واليابان   ؛ و )      رئيسان (               بنغالديش وكنـدا   :              تدمري املخزونات  �

   ).      مقرران   (                بلجيكا وغواتيماال   ؛ و )      رئيسان (                        جنوب أفريقيا ونيوزيلندا   :                               احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  �
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 الوثائق - واو

             وهذه الوثائق   .                                                    املؤمتر االستعراضي األول يف التذييل الثالث هلذا التقرير                                   تـرد قائمـة بالوثائق املقدمة إىل      -  ٣٤
  . )org.un.documents://http (                                                       جبميع اللغات الرمسية عرب نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة      متاحة 

  املؤمتر االستعراضي األولاعتماد التقرير النهائي واختتام -زاي 

                      ، اعتمد االجتماع مشروع     ٢٠٠٤       ديسمرب /          كانون األول   ٣                   واخلتامية املعقودة يف                        يف اجللسة العامة العاشرة  -  ٣٥
                    ً                                     بصيغته املعدلة شفوياً، وجيري إصداره بوصفه الوثيقة        APLC/CONF/2004/CRP.1                                تقريـره الـوارد يف الوثيقة       

APLC/CONF/2004/5 .              عبها على ما                                                                                   وعـند اختتام أعمال املؤمتر، أعرب املؤمتر عن شكره العميق جلمهورية كينيا وش              
  .                                     قمة نريويب املعين بإجياد عامل خال من األلغام       مؤمتر -                                                 بذلوه من جهود رائعة الستضافة املؤمتر االستعراضي األول 
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 اجلزء الثاين

وتكديس وإنتاج ونقل األلغام استعراض سري وحالة اتفاقية حظر استعمال 
 ٢٠٠٤-١٩٩٩: األلغاماملضادة لألفراد وتدمري تلك 

      مقدمة

              وتشدد ديباجة    .                                                                                                  الغـرض مـن هذه االتفاقية هو إهناء املعاناة واإلصابات اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد                 إن - ١
                                                                                                                            االتفاقية على أن الطريق إىل الوفاء هبذا الوعد اإلنساين مير عرب اختاذ إجراءات إنسانية وإجراءات تتعلق برتع السالح على                   

                                                                       د مجيع الدول بأحكام احلظر الشامل اليت تنص عليها االتفاقية، وتدمري                َ  َ ُّ  ضمان َتقَيُّ   :                                     السـواء، وبصـورة خاصـة ما يلي       
                                كما تنص االتفاقية على أن مثة        .                                                                                      خمـزونات األلغام املضادة لألفراد؛ وتطهري املناطق املزروعة باأللغام، ومساعدة الضحايا          
                                مور التعاون واملساعدة، والشفافية      ً                                                                         أمـوراً معيـنة ذات أمهية جوهرية من أجل إحراز تقدم يف هذه اجملاالت، ومن هذه األ       

  .                                                                      وتبادل املعلومات، وتدابري ترمي إىل منع األنشطة احملظورة وقمعها وتيسري االمتثال

                                                                                                            وقـد ظهرت هذه االتفاقية إىل حيز الوجود نتيجة لشراكة وعزم غري مسبوقني كما أن إعالن بروكسل الصادر                   - ٢
    ١٨                                  ومنذ اعتماد االتفاقية يف أوسلو يف      .                      ذه االتفاقية املنتظرة                                   أكـد العناصـر األساسـية هل           ١٩٩٧         يونـيه    /           يف حزيـران  

                                                     َّ                                          ، استمرت روح التعاون الفريدة اليت الزمتها، األمر الذي ضمَّن لالتفاقية سرعة دخوهلا حيز النفاذ              ١٩٩٧       سبتمرب   /       أيلـول 
  .                    رية ما زالت قائمة                                               ومت إحراز تقدم كبري، غري أن مثة حتديات كب          .                                                      ومـا يـزيد على مخس سنوات من النجاح يف تنفيذها          

                                                                                                                    واهلـدف مـن هذا االستعراض هو توثيق ما مت إجنازه واستعراض األعمال األساسية اليت يتعني على الدول األطراف أن                    
  .                                                تضطلع هبا لضمان حتقيق االتفاقية بالفعل للمأمول منها

                             انضمام مجيع الدول إىل االتفاقية -   ً أوالً 

   ٣                      ً                                                         االتفاقية سيكون مفتوحاً أمام مجيع الدول يف أوتاوا بكندا يف الفترة من                                          إىل أن باب التوقيع على       ١٥            تشري املادة    - ٣
         كانون   ٥                                          ، ويف مقر األمم املتحدة يف نيويورك من             ١٩٩٧       ديسمرب   /              كانون األول   ٤       إىل       ١٩٩٧         ديسـمرب    /             كـانون األول  

                      فاقية حيز النفاذ يف                 ودخول االت      ١٩٩٧       ديسمرب   /              كانون األول   ٣                ويف الفترة بني      .                   حىت بدء نفاذها       ١٩٩٧         ديسـمرب    /    األول
                                                                                              دولة على االتفاقية، مبينة بذلك أهنا متفقة مع أهداف االتفاقية ومقاصدها، وأهنا تعتزم                 ١٣٣         ، وقعت       ١٩٩٩      مارس   /    آذار

  .             التصديق عليها

                                                                                                        على أن االتفاقية ختضع لتصديق الدول املوقعة عليها أو لقبوهلا هلا أو موافقتها عليها، وأن باب                   ١٦             وتنص املادة    - ٤
َ               كما تنص املادة املذكورة على أن توَدع صكوك          .                        ً                                             ضمام إليها سيكون مفتوحاً أمام أي دولة ال تكون قد وقعت عليها              االن                                

           ويف الفترة    .                                  أنه األمني العام لألمم املتحدة       ٢١       ُ َ ِّ             الذي ُتَبيِّن املادة     -                                                            التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى الوديع          
                أي ما يزيد    -         دولة      ١٤٤                     ، أودع ما جمموعـه         ٢٠٠٤       ديسمرب   /               كانـون األول   ٣    و     ١٩٩٧       ديسمرب   /              كانون األول   ٣    بني  
     ١٢٤                                                                                      صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى األمني العام، من بينها               -                             يف املائة من مجيع الدول         ٧٥    عن  

  )               انظر املرفق األول   . (  ١٥               َّ                    ً        من الدول اليت وقَّعت على االتفاقية وفقاً للمادة 
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َ                             على أنه يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم األول من الشهر السادس الذي يوَدع فيه الصك                   ١٧         املـادة           وتـنص    - ٥                                                                     
                        ، أصبحت بوركينا فاسو        ١٩٩٨       سبتمرب   /        أيلول   ١٦    ويف    .                                                                 األربعون من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام         
   ٢     ً        ووفقاً للفقرة   .  )١ (    ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١               ة حيز النفاذ يف                                                        الدولة األربعني اليت أودعت هذا الصك، مما كفل دخول االتفاقي  

                                                       دولة أودعت صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة            ١٤٣                                                    ، دخلت االتفاقية منذ ذلك احلني حيز النفاذ لدى            ١٧           من املادة   
                   بالتصديق بعد على             دولة،      ١٣٣                                                     من الدول املوقعة على االتفاقية، البالغ عددها          ٨         ومل تقم     .                              أو االنضمام لدى األمني العام    

                                                                                    إندونيسيا وأوكرانيا وبروين دار السالم وبولندا وجزر كوك وجزر مارشال وفانواتو             :                                         االتفاقية أو بقبوهلا أو املوافقة عليها     
                                                             املتعلقة بقانون املعاهدات، فإن هذه الدول املوقعة ملزمة            ١٩٦٩                             من اتفاقية فيينا لعام        ١٨           ً              غـري أنه وفقاً للمادة        .        وهـاييت 
  .                                                 عن أي عمل من شأنه إبطال أهداف االتفاقية ومقاصدها        باالمتناع

                                           ُ                                                                   وباإلضـافة إىل الـتقدم الكمي املثري لإلعجاب الذي أُحرز يف جمال انضمام مجيع الدول إىل االتفاقية، مت حتقيق                    - ٦
             أللغام الربية،      ً                     ووفقاً للحملة الدولية حلظر ا  .                                   األلغام املضادة لألفراد بدرجة كبرية      إنتاج           فقد اخنفض     .                     مكاسـب نوعية هامة   
             من هذه الدول   )   ٣٣ (                 وأصبح ثالث وثالثون   .                             ً               دولة يف وقت من األوقات ألغاماً مضادة لألفراد   ٥٠ َ                        أَنـتج مـا يزيد على       

َ                                                      أطـرافاً يف االتفاقـية، موافِِقةً بذلك على التقيد حبظر االتفاقية إنتاَج ألغام مضادة لألفراد، وهذه الدول هي                           األرجنتني،   :       ً                 ِِ  ً                                  
                                                                                                          وألبانيا، وأملانيا، وأوغندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك،                                  وإسـبانيا، وأستراليا،  

                                                                                                                     وبـريو، وتركيا، واجلمهورية التشيكية، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، ورومانيا، وزمبابوي، والسويد، وسويسرا، وشيلي،             
                                                                ململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج،                                                                 وصـربيا واجلـبل األسود، وفرنسا، وكندا، وكولومبيا، وا        

                                                            ً           وبالتايل، فإن غالبية البلدان اليت أنتجت يف وقت من األوقات ألغاماً             .  )٢ (                                                    والنمسـا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان     
                                        األلغام الربية، توقف ما ال يقل عن                              ً                         وباإلضافة إىل ذلك، فوفقاً للحملة الدولية حلظر        .                              ً        مضـادة لألفراد لن تفعل ذلك أبداً      

                                   ً                          عن إنتاج ألغام مضادة لألفراد، ووفقاً للحملة املذكورة،         -                                  هي إسرائيل وبولندا وفنلندا      -                            ثالث من الدول غري األطراف      
                                                                                                                     فـثمة دول أخـرى غـري أطراف مل تنتج هذه األلغام منذ سنوات عديدة، ومن بني هذه الدول مجهورية كوريا ومصر                      

  .             تحدة األمريكية           والواليات امل

                                        دولة من دول العامل، بانضمامها إىل          ١٤٤       وقبلت    .                                               ً          العاملية يف األلغام املضادة لألفراد قد توقفت فعلياً               التجارة    إن   - ٧
ِ   ً       ً                                           االتفاقـية، حظـراً ملِزماً قانوناً على عمليات نقل األلغام املضادة لألفراد                                              بل وأصبح هذا األمر قاعدة مقبولة لدى معظم   .               ً   

             وتفيد احلملة    .                                       ً         ً        ً                                     راف، إذ إن الكثري من هذه الدول فرض وقفاً اختيارياً أو حظراً لعمليات نقل هذا السالح                             الدول غري األط  
                                                                                                                           الدولية حلظر األلغام الربية أن من بني هذه البلدان االحتاد الروسي، وإسرائيل، وأوكرانيا، وباكستان، وبولندا، ومجهورية                

                    ـــــــــــــــــــ

        األخرى   ٣٩            الدول ال      ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١                                                 انضمت إىل بوركينا فاسو يف ضمان بدء نفاذ االتفاقية يف   ) ١ (
                                              وسنة واهلرسك، وبوليفيا، وبريو، وتركمانستان،                                                                      أملانـيا، وأندورا، وآيرلندا، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، والب         :          التالـية 

                                                                                                                   وترينـيداد وتوبـاغو، وجامايكا، وجزر البهاما، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وجنوب أفريقيا، وجيبويت،           
                                                                                                                    والدامنـرك، وزمـبابوي، وساموا، وسان مارينو، وسويسرا، وغرينادا، وغينيا االستوائية، وفرنسا، وفيجي، والكرسي              

                                                                                                   سـويل، وكرواتـيا، وكـندا، ومايل، واملكسيك، ومالوي، واململكة املتحدة، وموريشيوس، وموزامبيق، والنرويج،        الر
  .                                والنمسا، ونيوي، وهنغاريا، واليمن

ُ                                                                                        ُتستخدم الصيغ احلالية ألمساء الدول، حىت وإن كان إنتاج األلغام املضادة لألفراد قد حدث عندما كان   ) ٢ (
  .                     لبعض الدول أمساء خمتلفة



APLC/CONF/2004/5 
Page 14 

 

         ومما لـه    .                                                        تان، وكوبا، ومصر، واهلند، والواليات املتحدة األمريكية                                                      كوريا، وسنغافورة، والصني، وفييت نام، وكازاخس     
                                                                               ، مل توجد جتارة مشروعة معترف هبا يف األلغام املضادة لألفراد، وإن وجدت أي                  ٢٠٠٤-    ١٩٩٩                          داللـته أنه، يف الفترة      

  .                                                      ً                   جتارة فيها، فقد كانت تقتصر يف الغالب على مستوى منخفض جداً من االجتار غري املشروع

                                                 وكان استخدام هذه األلغام واسع االنتشار، وزاد         .                             ً     ً       األلغام املضادة لألفراد اخنفاضاً حاداً            استخدام         اخنفض        وقـد  - ٨
                                                                وأدت احلملة من أجل االتفاقية، كما أدى إعداد االتفاقية، إىل            .                                                       بدرجـة كبرية طوال العقود األخرية من القرن العشرين        

ُ         ِ        َ        وحظُر االتفاقيِة استخداَم األل     .                 تغيري هذا الوضع   ِ       َ                         غام املضادة لألفراد ال ُيلِزم أعضاَءها البالغ عددهم                                دولة فحسب، بل       ١٤٤                     ُ 
ِ                                             ً                                                        إن القـاعدة امللِزمة بعدم االستخدام الواردة يف االتفاقية حتظى أيضاً بقبول واسع النطاق لدى الدول غري األطراف                       ومنذ   .               

                                                  ابع للحملة الدولية حلظر األلغام الربية أنه قد                                                                                         دخـول االتفاقية حيز النفاذ، ورد يف التقرير السنوي ملرصد األلغام الربية الت            
                        على حنو ما يتبني من هذا -                                        وأصبح استخدام األلغام املضادة لألفراد وصمة   .                                    حدث اخنفاض حاد يف استخدام هذا السالح  

         االتفاقية                                                                                                  االخنفاض يف االستخدام ومن البيانات املقدمة من العديد من الدول غري األطراف اليت تؤكد موافقتها على أهداف   
  .                                    واعتزامها االنضمام إليها يف هناية املطاف

                                                  ومن مث، فإهنا، باإلضافة إىل مطالبتها مجيع الدول          .                                                          وشجبت الدول األطراف أي استخدام لأللغام املضادة لألفراد        - ٩
         أفضل إذا                                                                                                    أن تكـف عـن هذا االستخدام، تؤكد أن التقدم صوب جتريد العامل من األلغام املضادة لألفراد سيتم على حنو        

                                  وقد حثت الدول األطراف مجيع هذه        .                                                هذه القاعدة الدولية اليت أرستها االتفاقية                                  اجلهات املسلحة من غري الدول            تبنـت   
                                                                              ً                                         اجلهـات عـلى الكف واالمتناع عن استخدام وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وفقاً ملبادئ وقواعد القانون                  

                                  ورحبت الدول األطراف باجلهود اليت       .                                                       ال لتنفيذ اإلجراءات الرامية إىل إزالة آثار األلغام                                      اإلنساين الدويل، وعلى إتاحة اجمل    
                                                                                                                    تبذهلا األمم املتحـدة واملنظمات اإلقليمية وجلنة الصليب األمحر الدولية واملنظمات غري احلكومية يف سبيل إشراك اجلهات                

                                                ربت الدول األطراف عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به    وأع  .                                                         املسـلحة من غري الدول يف حظـر األلغام املضادة لألفراد         
  .                 ً                                                                                              هـذه املنظمات، فضالً عـن رغبتها يف أن تسعى فرادى الدول األطراف القادرة على تيسري هذا العمل إىل القيام بذلك           

   ـد                     صـك االلتزام بالتقي   "     ُ                                                                                     وقـد أُحرز تقدم الفـت لدى اجلهات املسلحة من غري الدول يف الدول اليت تقيدت بأحكام                 
     وهذه   "           نداء جنيف  "             الصادرة عن     "                                                                                         باحلظـر الشـامـل لأللغام املضادة لألفراد والتعاون يف األعمال املتعلقة بإزالة األلغام            

  .                                                             بوروندي، والسودان، والصومال، والعراق، والفلبني، وميامنار، واهلند  :         الدول هي

        الشراكة                                   قية قد شكلت مظاهر هامة لروح                                                                             إن اجلهـود الرامـية إىل حتقـيق انضمام مجيع دول العامل إىل االتفا              -  ١٠
                                                                          ً   وقد بذلت الدول األطراف واملنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية جهوداً ال   .                      اليت تسود االتفاقية          والتعاون

  ع ُ                                                                                                                    ُتحصـى، فرادى وبالتعاون والتنسيق مع بعضها البعض، لتشجيع مجيع الدول على االنضمام إىل االتفاقية يف مجيع أنوا                 
  .                          ً     ً                                     وقد أسهمت هذه اجلهود إسهاماً كبرياً يف زيادة عدد الدول املنضمة إىل االتفاقية  .      احملافل

                                                                          يف تعزيز مبادئ اإلنسانية على حنو ما يتجلى يف الدعوة إىل فرض حظر                          الوعي العام      دور   "                        وتربز ديباجة االتفاقية     -  ١١
                                                   ر الدولية واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية بشكل خاص                    إن جلنة الصليب األمح          (...)".                                     تـام على األلغام املضادة لألفراد       

                                                                                                                              قـد واصلتا إذكاء الوعي العام باالتفاقية منذ دخوهلا حيز النفاذ، وذلك بالقيام بدور رئيسي يف تشجيع مجيع دول العامل                    
  )     دعوة  "(      ً         سنوياً على                                       وصوتت اجلمعية العامة لألمم املتحدة      .                                   وأسهمت األمم املتحدة يف هذا اجلهد       .                      عـلى االنضمام إليها   
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                           مجيع الدول اليت وقعت على       )   حث  "( و  "                              إىل االنضمام إليها دون تأخري          (...)                                              مجـيع الـدول اليت مل توقع على االتفاقية          
                                                     ومن بني األهداف اليت حددهتا منظومة األمم املتحدة يف           .  )٣ ( "                                                             االتفاقية ومل تصدق عليها بعد على القيام بذلك دون إبطاء         

                                                            التشجيع املنتظم جلميع الدول للتصديق على الصكوك الدولية         "                                           اءات املتعلقة بإزالة األلغام العمل على                           اسـتراتيجيتها لإلجر  
  -                                                    وباإلضافة إىل ذلك، دعا األمني العام لألمم املتحدة           .  )٤ ( "                                                              القائمـة بشأن األلغام األرضية واالنضمام إليها واالمتثال هلا        

                                              ً            واجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية تدعو سنوياً منذ          .                مل إىل االتفاقية                               إىل انضمام مجيع دول العا     -                     وهو وديع االتفاقية    
                                                                                              إىل جعل النصف الغريب للكرة األرضية منطقة خالية من األلغام، ودعت الدول األعضاء فيها إىل االنضمام إىل     ١٩٩٦    عام 

                                   تعاون يف أوروبا، والسوق املشتركة                                                                          كمـا أن منظمات إقليمية أخرى، كاالحتاد األورويب، ومنظمة األمن وال            .           االتفاقـية 
                                               ، قد عملت على تعزيز االنضمام إىل االتفاقية         )      الناتو (                             ، ومنظمة حلف مشال األطلسي       )       مركوسور (                       لبلدان املخروط اجلنويب    
  .                   ً كلما كان ذلك مناسباً

             ليها أو تنضم                 دولة مل تصدق ع   ٥٠                                                                               وبالـرغم من التقدم احملرز صوب انضمام مجيع دول العامل إىل االتفاقية، فإن               -  ١٢
                                                                                         ومن بني هذه الدول، هناك عدة دول ميكن أن تؤثر إىل حد كبري على أهداف نزع السالح                    ).                   انظر املرفق الثاين   (            إليها بعد   

                    ً                         ً                        ً                                                          العـاملي لالتفاقـية، فضالً عن أهدافها اإلنسانية، مثالً ألهنا ما زالت تنتج ألغاماً مضادة لألفراد أو تكدسها، أو ما زالت                     
                ً                      دولة قامت، وفقاً للحملة الدولية        ١١                              وتشمل هذه الدول غري األطرف        .                           لألفراد مزروعة يف أراضيها                         توجـد ألغام مضادة     

                                    االحتاد الروسي وإسرائيل وأوزبكستان      :                                                                                      حلظر األلغام الربية، باستخدام ألغام مضادة لألفراد منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ           
  .                ً                                يبال واهلند، فضالً عن العراق يف ظل نظام حكمه السابق                                                     وباكسـتان وجورجـيا وسري النكا وقريغيزستان وميامنار ون   

                                ً                        دولة غري طرف ما زالت تنتج ألغاماً مضادة لألفراد            ١٥                    ً                                               وعالوة على ذلك، فوفقاً للحملة الدولية حلظر األلغام الربية، مثة           
      االحتاد   :            ذه الدول هي     ُ           ً                                                                                    أو مل ُتنـتج ألغامـاً مـنذ زمن ما لكن ما زالت لديها القدرة على إنتاج ألغام مضادة لألفراد، وه            

                                                                                                                   الروسـي، وإيران، وباكستان، ومجهورية كوريا، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وسنغافورة، والصني، والعراق،             
     ً                               ووفقاً للحملة الدولية حلظر األلغام       .                                                                                    وفييـت نام، وكوبا، ومصر، وميامنار، ونيبال، واهلند، والواليات املتحدة األمريكية          

                                                                                                    صغري من الدول غري األطراف لديه خمزونات هائلة من األلغام املضادة لألفراد، مبا يف ذلك األعضاء                                      الـربية، مثـة عـدد     
                                    وإضافة إىل ذلك، فبينما تقبل بعض        .  )٥ (                                                                                   الدائمـون الثالثة يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة الذين ظلوا خارج االتفاقية            

           َّ            الثاين املعدَّل امللحق        ١٩٩٦                                   ما زالت تعترب أن بروتوكول عام                                                                 الـدول غـري األطراف قواعد االتفاقية، فثمة دول أخرى           
  .                                                      اخلاصة بأسلحة تقليدية معينة هو الصك املرجعي بالنسبة هلا    ١٩٨٠             باتفاقية عام 

                         ً                                                         ً                  ويف حـني أن مجيع الدول تقريباً يف النصف الغريب للكرة األرضية وأفريقيا وأوروبا أصبحت أطرافاً يف االتفاقية،      -  ١٣
                    وذلك بالرغم من    -                                                                                ل ما زالت منخفضة يف آسيا والشرق األوسط وبني أعضاء رابطة الدول املستقلة                                  فـإن نسـبة القبو    

  .                                                                                 اجلهود الثنائية واإلقليمية النشطة الرامية إىل تشجيع االنضمام إىل االتفاقية يف هذه املناطق

                    ـــــــــــــــــــ

                                                                  تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد   ،   ٥٣ /  ٥٨     ً          ، مثالً، القرار     انظر  ) ٣ (
  . )A/RES/58/53 (      ٢٠٠٣      ديسمرب  /            كانون األول ٨                                           ، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف                 وتدمري تلك األلغام

 (      ٢٠٠٥-    ٢٠٠١                   ة األلغام للفترة                                                       اسـتراتيجية أعمـال األمم املتحدة املتعلقة بإزال                ً         انظـر، مـثالً،       ) ٤ (
A/58/260/Add.1(  ،  ٢٠٠٥-    ٢٠٠٢         للفترة  م                                                واستراتيجية أعمال اليونيسيف املتعلقة بإزالة األلغا    .  

  .  ٢٦            انظر الفقرة   ) ٥ (
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                                      األلغام املضادة لألفراد تتجاوز إىل        ُ                                                                            وقُدمت أدلة قاطعة تبني كيف أن اآلثار اإلنسانية املفزعة النامجة عن استعمال            -  ١٤
     َ َّ َ                                                                    وقد َدلَّلَت على ذلك مجلة جهات، منها كبار ضباط، عاملون ومتقاعدون، من              .                                       حـد كبري ما حتققه من فائدة عسكرية       

        غري أن   .     ُ  َ ِّ ُ                                    ً                        كما ُيَدلِّلُ عليه أن ثالثة أرباع دول العامل تقريباً قبلت االتفاقية            .                                           كثري من الدول األطراف والدول غري األطراف      
                                       وربطت دول أخرى إمكانية االنضمام إىل        .                                                                            بعـض الدول غري األطراف ال تزال تدعي أن األلغام املضادة لألفراد ضرورية            

                                               ومل تنضم هذه الدول إىل االتفاقية على الرغم          .                                                                                االتفاقية بتسوية النـزاعات أو الصراعات اإلقليمية أو املناطقية أو الداخلية         
       األسلحة  "                                 االقتصادية املدمرة اليت ختلفها هذه -                                      أللغام املضادة لألفراد، واآلثار االجتماعية                               من األدلة على الطابع العشوائي ل

  .                                                                                              ، ورغم أن إزالة األلغام املضادة لألفراد من املناطق احلدودية تشكل وسيلة حامسة لتعزيز األمن وبناء الثقة "             الفتاكة اخلفية

                                    َّ                 ون يف جمال األعمال املتعلقة باأللغام سيقدَّمان يف املقام األول                         ً                          وأكـدت الدول األطراف مراراً أن املساعدة والتعا        -  ١٥
           وعلى سبيل    .  )٦ (   َ                                                                                                           إىل َمـن نبذوا إىل األبد استعمال األلغام املضادة لألفراد من خالل التقيد باالتفاقية وتنفيذها واالمتثال هلا                

                     َّ            ها على االتفاقية قد يسَّر حدوث                                              ً                                           املـثال، ذكـرت إحدى الدول األطراف األشد تضرراً باأللغام، هي أنغوال، أن تصديق             
                            غري أن دولة واحدة غري طرف، هي   .  )٧ (                                                         يف املائة يف ما تلقته من مسامهات يف األعمال املتعلقة باأللغام     ١٠٠                زيـادة بنسبة    

                                                                                                                          أوكرانيا، ذكرت أنه جيب توفري املساعدة لتدمري خمزوناهتا الضخمة من األلغام املضادة لألفراد قبل أن تتمكن من االنضمام                 
  .           إىل االتفاقية

                                                                                                              وانضمت بعض الدول إىل االتفاقية بالرغم من أن جهات مسلحة غري الدول تشارك يف أعمال حتظرها االتفاقية يف                   -  ١٦
                                                                         غري أن إحدى الدول غري األطراف، هي سري النكا، أوحت بأن االنضمام إىل               .                                        األراضـي السيادية لتلك الدول األطراف     

  .                                                                                  زام بإهناء استعمال األلغام املضادة لألفراد من قبل جهة مسلحة غري دولة يف أراضيها السيادية                       ً      االتفاقية قد يكون مرتبطاً بااللت

                                                                                                        وهـناك بعـض الدول ليس لديها اعتراضات على االتفاقية ما زالت خارجها جملرد أن التصديق عليها أو االنضمام         -  ١٧
                                               وباإلضافة إىل ذلك، فإن االنضمام إىل االتفاقية         .         شحيحة                                                                         إلـيها هو أولوية من األولويات العديدة املتنافسة على موارد إدارية          

  .                               ً                         بالنظر إىل أنه ال توجد فيه حالياً حكومة عاملة أو معترف هبا-             هو الصومال �        ً                           ليس ممكناً من جانب بلد واحد على األقل 

                         ، فإن قبول دول العامل          ً                                                                                       وأخرياً، ففي حني أن إضفاء طابع عاملي على االتفاقية نفسها يعين انضمام مجيع الدول إليها               -  ١٨
  .     ً                                                                                                 قاطبةً لقواعد االتفاقية تعرقله جهات مسلحة غري الدول، حيث تواصل استعمال وتكديس وإنتاج األلغام املضادة لألفراد

                                 تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد -       ً ثانياً

                       ى جهودها لضمان تدمري                                                                                        تشـري ديباجة االتفاقية إىل أن الدول األطراف ترى أن من الضروري أن تبذل قصار               -  ١٩
                                 باستثناء املنصوص عليه يف املادة      "                       ، اليت تنص على أنه       ٤                                         وترمجت هذه اإلشارة إىل إجراء يف املادة          .                       األلغام املضادة لألفراد  

                                                                                                              ، تـتعهد كل دولة طرف بتدمري أو ضمان تدمري كل خمزون األلغام املضادة لألفراد اليت متلكها أو حتوزها أو اليت تكون            ٣

                    ـــــــــــــــــــ

  .(APLC/MSP.5/2003/5)         ً                                   انظر، مثالً، إعالن االجتماع اخلامس للدول األطراف   ) ٦ (
  ،     ٢٠٠٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٣   ،                                    جمللس األمن التابع لألمم املتحدة         ٤٨٥٨                          انظـر تقريـر اجللسـة         ) ٧ (

(S/PV.4858) ٢٩         ، الصفحة  .  
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                                                                                                               اليتها أو سيطرهتا، يف أقرب وقت ممكن، على أال يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل                              خاضـعة لو  
   ".                تلك الدولة الطرف

                      ، أن تقدم كل دولة      ٤                                                        ، فيما يتعلق بالوفاء بااللتزامات الواردة يف املادة          ١- ٧                                  وعـالوة على ذلك، تقتضي املادة        -  ٢٠
  :          ً            طرف تقريراً بشأن ما يلي

                                                                                         موع الكلي ملخزون األلغام املضادة لألفراد اليت متلكها أو حتوزها، أو ختضع لواليتها أو سيطرهتا، مبا      اجمل "  �
                                                                                                   يف ذلـك بيان مفصل لنوع وكمية األلغام املضادة لألفراد املخزونة، وإن أمكن، أرقام جمموعات كل                

  ؛ "        نوع منها
                                    ، مبا يف ذلك تفاصيل األساليب اليت           ...)    و  ٤        للمواد   (                                         ً          حالـة برامج تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً          "  �

                                                                                                  ستسـتخدم يف الـتدمري، ومكـان كل موقع تدمري، ومعايري السالمة واملعايري البيئية املطبقة اليت يتعني            
  ؛ "       مراعاهتا

                                                                                                        أنـواع وكميات كل األلغام املضادة لألفراد املدمرة بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إىل                 "  �
                                                                            طرف، مبا يف ذلك بيان مفصل لكمية كل نوع من األلغام املضادة لألفراد اليت مت تدمريها،                 تلك الدولة ال  

        (...)".                                                              ، ومعها، إن أمكن، أرقام جمموعات كل نوع من األلغام املضادة لألفراد       ...) ٤       للمادة  (    ً وفقاً 

                                   ألمهية، أو كان سيتسم باألمهية، أو                  ً                      يشكل إلزاماً ما برح يتسم با       ٤                                 ً               إن تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة         -  ٢١
                 ، بأهنا كانت متتلك  ٧          ً      ً         دولة طرفاً، وفقاً للمادة   ٦٩                     فقد أفادت تسع وستون    .           ً    دولة طرفاً    ٧٨                                هو يتسم باألمهية، بالنسبة إىل      

         األرجنتني،   :                                                                                                              خمـزونات ألغـام مضادة لألفراد عندما دخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها، وهذه الدول األطراف هي               
                                                                                                                           واألردن، وإسـبانيا، وأسـتراليا، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وأنغوال، وأوروغواي، وأوغندا، وإيطاليا، والربازيل،             
                                                                                                                  والـربتغال، وبلغاريا، وبنغالديش، والبوسنة واهلرسك، وبوروندي، وبريو، وبيالروس، وتايلند، وتركمانستان، وتركيا،            

                                                                          تشيكية، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية                                                 وتشـاد، وتونس، واجلزائر، واجلمهورية ال     
                                                                                                                     مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا، وجيبويت، والدامنرك، ورومانيا، وزمبابوي، والسلفادور، وسلوفاكيا،           

                              ا واجلبل األسود، وطاجيكستان،                                                                                      وسـلوفينيا، والسـودان، وسورينام، والسويد، وسويسرا، وسرياليون، وشيلي، وصربي         
                                                                                         بيساو، وفرنسا، وفرتويال، وقربص، وكرواتيا، وكمبوديا، وكولومبيا، والكونغو، وكينيا،          -                              وغـابون، وغينـيا، وغينيا      

                                                                                                                                وليتوانـيا، وماليزيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموزامبيق، والنيجر، ونيكاراغوا،             
                                            دول أطراف بأهنا دمرت خمزوناهتا من األلغام         )  ٩ (             وأفادت تسع     .                                                          دوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليمن، واليونان        وهن

                                           أملانيا، وبلجيكا، وجنوب أفريقيا، وكندا،       :                                                                                         املضـادة لألفراد قبل دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها، وهي الدول التالية            
        حتتفظ   ٧                 ً      ً     ً               مل تقدم بعد تقريراً أولياً وفقاً للمادة          )  ١ (                       ومثة دولة طرف واحدة       .                      ، والنرويج، والنمسا                           ولكسمربغ، ومايل، وناميبيا  

  .                                                  ً            ُ                             أو قد حتتفظ مبخزونات من األلغام املضادة لألفراد استناداً إىل بيانات أُديل هبا يف مواضع أخرى، وهي غيانا
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                                                    ا مل تكن متتلك خمزونات عندما دخلت االتفاقية حيز               ، بأهن  ٧         ً      ً            دولة طرفاً، وفقاً للمادة       )   ٦٧ (                    وأفادت سبع وستون     -  ٢٢
                                                                       إريتريا، وأملانيا، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وآيرلندا، وآيسلندا،         :                        وهذه الدول األطراف هي     .  )٨ (                            الـنفاذ بالنسـبة إلـيها     

                    د وتوباغو، وتوغو،                                                                                                           وباراغواي، وبربادوس، وبلجيكا، وبليز، وبنما، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوليفيا، وترينيدا          
                                                                                              ، وجامايكـا، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، ومجهورية أفريقيا الوسطى، واجلمهورية                  ليشـيت  -          وتـيمور   

                                                                                                                       الدومينيكـية، وجنوب أفريقيا، ودومينيكا، ورواندا، وزامبيا، وساموا، وسان مارينو، وسانت فنسنت وجزر غرينادين،              
                                                                           زيلند، وسيشيل، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغواتيماال، والفلبني، وفيجي،                                                وسـانت كيـتس ونيفس، والسنغال، وسوا      

                                                                                                            وقطـر، والكـامريون، والكرسـي الرسويل، وكندا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكرييبايت، ولكسمربغ، وليبرييا،              
               كو، وناميبيا،                                                                                                وليختنشتاين، وليسوتو، ومالطة، ومايل، ومدغشقر، واملكسيك، ومالوي، وملديف، وموريشيوس، ومونا         

                           ً      ً     ً        دول أطراف مل تقدم بعد تقريراً أولياً وفقاً          )  ٦ (         ومثة ست     .                                                             ونـاورو، والنرويج، والنمسا، ونيجرييا، ونيوزيلندا، ونيوي      
  :  ُ  َ                                                     ً            ُ                                          ُيفَترض أهنا ال متتلك خمزونات من األلغام املضادة لألفراد استناداً إىل بيانات أُديل هبا يف مواضع أخرى، وهي                   ٧          لـلمادة   

  .                                                                                        غينيا اجلديدة، والرأس األخضر، وسان تومي وبرينسييب، وسانت لوسيا، وغينيا االستوائية، وليبرييا               إستونيا، وبابوا

         وإن مجيع    .       ً                                      مظهراً من مظاهر النجاح الكربى لالتفاقية       ٤                                                       ويعتـرب وفاء الدول األطراف بالتزاماهتا مبوجب املادة          -  ٢٣
        واليوم،   .                                                        لتدمري قد أبلغت اآلن عن إجناز برجمها لتدمري املخزونات                                                                   الدول األطراف اليت حانت بالنسبة هلا املواعيد النهائية ل        

                      ً                     وقامت الدول األطراف معاً بتدمري ما يزيد         .           ً                                                         دولة طرفاً مل تعد حتوز اآلن خمزونات من األلغام املضادة لألفراد              ١٢٦      هناك  
     ً                             كبرياً يف هذا النجاح بتوفري حمفل                                                       ً       وأسهمت اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات إسهاماً        .            ً     ً       ملـيون لغماً برياً      ٣٧       عـلى   

                                                                                                                   للـدول األطراف تعرض فيه ما استجد يف اجلهود املبذولة لتدمري املخزونات من األلغام، ولدول أطراف أخرى لتوضيح                  
    ً                                                                       وفضالً عن ذلك، نشأ، من خالل هذا احملفل، تفاهم عام مفاده أن باستثناء               .                                          نـوع املساعدات املتاحة لدعم هذه اجلهود      

  .                       ً      ً                    ُ   َ ، يعد تدمري املخزونات سهالً نسبياً وال يثري مشاكل بيئية ُتذكَر )٩ (   نحة          القنابل اجمل

                                          إىل حدوث حتسينات يف التخطيط، ويف فهم         ٤                                                             وأدى تدمـري خمـزونات األلغام املضادة لألفراد مبوجب املادة            -  ٢٤
                        ى ذلك، قامت دولة طرف              وكمثال عل   .                                                                                أساليب التدمري وتكنولوجياته، ويف الكفاءات االقتصادية وجوانب السالمة والبيئة        

                                                                                                        ً                   واحـدة على األقل، هي ألبانيا، بإنشاء مرفق للتجريد من األسلحة من أجل تدمري ما لديها من ألغام، وهي تضطلع حالياً                  
                                                                       وإضافة إىل ذلك، قامت العديد من الدول األطراف بتحسني مهاراهتا التقنية         .                                          مبشـاريع هامة أخرى للتجريد من األسلحة      

  .             ً                                                        لسالمة استناداً إىل ما استخلصته من دروس يف جمال تفجري ألغامها يف اهلواء الطلق                ومهاراهتا يف جمال ا

                    ـــــــــــــــــــ

                                                                      املذكورة أعاله اليت أفادت أهنا أتلفت خمزوناهتا من األلغام املضادة            ٩                                يشمل ذلك الدول األطراف ال          ) ٨ (
  .                            لألفراد قبل بدء نفاذ االتفاقية

  .  ٢٧            انظر الفقرة   ) ٩ (
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                                           وفيما يتعلق بااللتزامات املنصوص عليها يف       .  )١٠ (                                                              وقـد مت وضـع املعـايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام           -  ٢٥
                                                 وجيستية اليت ينطوي عليها تدمري األلغام، وتشرح                                            ً                              ، حتيط هذه املعايري السلطات الوطنية علماً باملسائل التقنية والل          ٤         املـادة   

                                                                                                                 الـنظم واإلجراءات اليت ميكن استخدامها على الصعيد الوطين لتخطيط تدمري خمزونات الدول، وتضع مبادئ وإجراءات                
        وتوفر                                                                                                       للسـري اآلمن لعمليات تدمري واسعة النطاق تستخدم فيها تقنيات احلرق يف اهلواء الطلق أو التفجري يف اهلواء الطلق،   

  .     ً        ً                               إطاراً متماسكاً لنظام رصد كجزء من عملية التدمري

                                                                 ً      ً             َّ            ً                  واألطراف اليت ما زال االلتزام بتدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد أمراً سارياً عليها قد تقلَّص عددها كثرياً،                  -  ٢٦
                 تركيا، واجلزائر،                                                                    أفغانستان، وأنغوال، وأوروغواي، وبنغالديش، وبوروندي، وبيالروس، و        :               دولـة، هي     ١٦            إذ أصـبح    

                              بيساو، وقربص، وموريتانيا،    -                                                                                        ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطـية، والسودان، وصربيا واجلبل األسود، وغيانا، وغينيا             
                                                                            ، ستكون آخر دولة بني هذه الدول األطراف ملزمة بإكمال برناجمها املتعلق                ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان  ١         وحبلـول     .           والـيونان 
         ويف حني أن   .                               ماليني من األلغام املضادة لألفراد    ١٠,٢             ً                    األطراف جمتمعةً لديها ما يزيد على     َّ               ويقدَّر أن هذه الدول   .        بالتدمري

                                                                                                           عـدد الـدول األطراف اليت يلزم بشأهنا تدمري املخزونات صغري اآلن، فهناك حتد قائم يتمثل يف ارتفاع أعداد األلغام اليت     
                                                     إذا ما انضم املزيد من الدول احلائزة ملخزونات إىل                                    وسوف يتزايد هذا التحدي       .                                       حبـوزة قلة من الدول األطراف منفردة      

                   َّ                                             فعلى سبيل املثال، قدَّرت احلملة الدولية حلظر األلغام الربية أن           .                                                             هـذه االتفاقية يف الفترة التالية للمؤمتر االستعراضي األول        
                       اليات املتحدة األمريكية                                                              هي االحتاد الروسي وباكستان ومجهورية كوريا والصني والو        �      ً                          مثة دوالً ستة غري أطراف جمتمعة       

  .           مليون لغم   ١٨٠                                                                رمبا تكون يف حوزهتا خمزونات من األلغام املضادة لألفراد يزيد عددها عن -      واهلند 

                                                                                                                  ومـن مـنظور تقـين، تنطوي التحديات الرئيسية املتبقية على تدمري نوع فريد من األلغام، هي القنابل اجملنحة                   -  ٢٧
PFM1 .        لنوع من األلغام، ذلك أنه ال ميكن نزع فتيله مىت مت تعمريه، وهو حيتوي                                                 ومن الصعب بشكل خاص تدمري هذا ا                                                                          

                                                         وهذه املسألة تنطبق على دولة طرف واحدة، هي بيالروس،           .                                                            عـلى متفجرات سائلة تنبعث منها أخبرة سامة عند التفجري         
                                راف، من بينها بلد موقع على                                                 وباإلضافة إىل ذلك، مثة بعض الدول غري األط         .                                           اليت توجد يف حوزهتا ماليني من هذه األلغام       

                                                                                                 ً     ً                   االتفاقـية، هو أوكرانيا، توجد لديها خمزونات كبرية من هذه األلغام، وبالتايل سيشكل تدمري هذه املخزونات حتدياً هاماً                  
                                                                             وهناك جهود جارية لتحديد تكنولوجيات تدمري مناسبة، واألمل معقود على أن             .                                           إذا ما انضمت هذه البلدان إىل االتفاقية      

                    ـــــــــــــــــــ

                                     ية حتسني السالمة والكفاءة يف األعمال                                                                     إن املعـايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام قد وضعت بغ           )  ١٠ (
                                                                                                       املـتعلقة باأللغـام عن طريق تقدمي اإلرشاد وإرساء املبادئ، ويف بعض احلاالت، عن طريق حتديد الشروط واملواصفات       

  ى                   ً       ً                                                                                      وتوفر املعايري إطاراً مرجعياً يشجع القائمني على رعاية وإدارة الربامج ومشاريع األعمال املتعلقة باأللغام عل                .        الدولية
                                                     وهي توفر لغة مشتركة، وتوصي بالصيغ والقواعد اليت ينبغي   .                                                       ً حتقيق مستويات الفعالية والسالمة املتفق عليها وبياهنا عملياً

                      ويتم االسترشاد يف عملييت   .                                                                                 األخذ هبا يف معاجلة البيانات واليت تتيح تبادل املعلومات اهلامة بشكل دقيق يف الوقت املطلوب
                             تطبيق معايري وطنية على الربامج    ً                        أوالً، حق احلكومات الوطنية يف   :                            يقها خبمسة مبادئ توجيهية، هي                     إعداد هذه املعايري وتطب

               ً                                                             ً                                            الوطنية؛ وثانياً، ينبغي أن تتوخى املعايري محاية أكثر الفئات عرضة للمخاطر؛ وثالثاً، التركيز على بناء قدرة وطنية على وضع معايري 
                                           ً                                                     وعلى تطبيق هذه املعايري واحملافظة عليها؛ ورابعاً، إقامة اتساق مع القواعد واملعايري الدولية                                                        مناسـبة لألعمال املتعلقة بإزالة األلغام       

                                                             وإن مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية يتوىل، نيابة   .              ً                                     األخرى؛ وخامساً، االمتثال لالتفاقيات واملعاهدات الدولية
  .                                                                ري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام وتضمني هذه املعايري آخر املستجدات                                     عن األمم املتحدة، إدارة عملييت وضع املعاي
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َ                                                                 وصل، ُبَعيَد انعقاد املؤمتر االستعراضي األول، إىل حلول يف املقدور تنفيذها                  يتم الت                                         ومثة حتد تقين آخر يتعلق بافتقار بعض         .      ُ  َ 
  .                                                                 الدول األطراف إىل اخلربة الفنية يف وضع وتنفيذ خطط وطنية لتدمري املخزونات

                              بلدان النامية، ال متلك الوسائل                                                                                 ومـن مـنظور مايل، ال بد من اإلشارة إىل أن بعض الدول األطراف، وخاصة ال                -  ٢٨
                            وباملثل، ينبغي االعتراف بأنه،   .                                                  ً                                     املالية لتدمري خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد نظراً لالحتياجات امللحة يف جماالت أخرى         

  ن                 ً         ً                                                     ُ   ِّ       ً              يف حـني أن اسـتثماراً يقـل عادةً عن دوالر واحد من دوالرات الواليات املتحدة عن كل لغم سوف ُيدمِّر خمزوناً م         
  .                                                                       األلغام، فإن تكاليف إزالة ألغام مزروعة هي أعلى من ذلك مبئات أو بآالف املرات

                                                                                                               ويف بعض حاالت ما بعد الصراع أو يف غريها من احلاالت املعقدة، قد يتمثل أحد التحديات يف العثور على مجيع                     -  ٢٩
         ورمبا متت    .                             لسيطرهتا ورصد هذه املخزونات                                                                                 خمـزونات األلغام املضادة لألفراد اخلاضعة لوالية دولة من الدول األطراف أو             

                                                                         أو قد تكون يف أيدي أكثر من كيان، مما قد جيعل عملية الرصد واجلمع               /                                                عملـية حتقيق الالمركزية يف مستودعات الذخرية و       
   ات                                                                                       ويف املستقبل، حيتمل أن تؤدي هذه احلاالت إىل أن تكتشف دولة من الدول األطراف خمزون                .                   ً      ً    أكثر صعوبة وتعقيداً وبطئاً   

َ                     مل تكن تعلم بوجودها إال بعد إمتام تدمريها، ورمبا يف أعقاب املوعد النهائي الذي كانت ُملَزمة فيه بإكمال التدمري  ُ                                                                             .  

                       ، ليس لـه سيطرة أو      ٤                                                  اليت ما زال يتعني عليها إمتام تنفيذ املادة            ١٦                                            وهـناك عدد صغري من الدول األطراف ال            -  ٣٠
                                                    وقد توجد خمزونات من األلغام املضادة لألفراد يف املناطق غري   .                 اخلاضعة لسيادته                                    قد ال يكون له سيطرة على كامل أقاليمه 

                                                 تلزم الدول األطراف بتدمري املخزونات املوجودة        ٤                                          غري أنه من املهم اإلشارة إىل أن املادة           .                             اخلاضـعة لسيطرة هذه الدول    
                                          فاء الدول األطراف بالتزاماهتا يف املناطق                                          وبالتايل، ليس هناك ما حيول دون و        .           أو سيطرهتا                               يف مـناطق ختضـع لواليـتها        

  .                                                                              اخلاضعة لسيطرهتا، مث املبادرة إىل تدمري املخزونات يف مناطق أخرى عندما تسمح األوضاع بذلك

                            تطهري املناطق املزروعة باأللغام -      ً ثالثاً 

                    ات الناجتة عن األلغام                                             ً                              تشري ديباجة االتفاقية إىل أن الدول األطراف، حرصاً منها على إهناء املعاناة واإلصاب -  ٣١
                                                                                من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمسامهة بطريقة منسقة وفعالة يف التصدي              )          تعتقد أن   "(                املضادة لألفراد   

                                 وااللتزام بإزالة األلغام املضادة       ".                                                                                  للـتحدي املتمـثل يف إزالة األلغام املضادة لألفراد املزروعة يف شىت بقاع العامل             
  .  ٥                                                               ً              مر على كل دولة من الدول املتضررة باأللغام، األطراف يف االتفاقية وفقاً ألحكام املادة                     لألفراد يقع يف هناية األ

  :                                         ويتوجب على هذه الدول األطراف القيام مبا يلي

                                                              ُ        ُ                                أن تـبذل كـل جهد لتحديد مجيع املناطق اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا اليت ُيعرف أو ُيشتبه يف أهنا                    "  �
  ؛ "  اد                          مزروعة باأللغام املضادة لألفر

                                                                                           وأن تقـوم، يف أقرب وقت ممكن، بضمان وضع عالمات حول احلدود اخلارجة لكل حقول األلغام                 "  �
                                                                                                     املضـادة لألفراد يف املناطق امللغومة اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا، وضمان رصدها ومحايتها بسياج أو               

                         دمري مجيع األلغام املضادة                                 ً                                                    غـريه من الوسائل لكي تكفل فعلياً استبعاد املدنيني من دخوهلا، إىل أن يتم ت              
  ؛ "                   لألفراد املوجودة فيها
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                                                                                      بتدمري أو ضمان تدمري كل األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة اخلاضعة لواليتها أو          "              وأن تـتعهد      �
                اتفاقية بالنسبة     )   ال (                                                                 سيطرهتا، يف أقرب وقت ممكن، على أال يتعـدى ذلك عشر سنـوات من بدء نفاذ 

   ".        لة الطرف    الدو  )    تلك (   إىل 

  :                                                                ً      ً        ، يتوجب على كل دولة طرف أن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً سنوياً عما يلي ٧            ومبوجب املادة  -  ٣٢

                                                                                                      بقـدر اإلمكان، مواقع كل املناطق املزروعة باأللغام اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا اليت حتتوي أو اليت                 "  �
  ؛ "   راد                                    يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألف

  ؛  )" ٥       للمادة  (                                          ً وحالة برامج تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً   �
  ؛ "                                          َّ                               وأنواع وكميات كل األلغام املضادة لألفراد املدمَّرة بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ "  �
   ٢                                                                                                    والتدابري املتخذة إلصدار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إىل مجيع املناطق احملددة مبوجب الفقرة                "  �

   ". ٥        ن املادة  م

                                      التالية عن املناطق اخلاضعة لواليتها أو   ٤٩                         ، أبلغت الدول األطراف ال   ٧                                       ويف الـتقارير املقدمـة مبوجـب املادة        -  ٣٣
                                                                                                                               سيطرهتا اليت حتتوي أو اليت يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد، ومن مث يتعني عليها أن تفي بااللتزامات الواردة                     

                                                                األرجنتني، واألردن، وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا،        :                                 صل هبا من شروط تقدمي التقارير                 ومـا يت    ٥            يف املـادة    
                                                                                                                   وأنغـوال، وأوغـندا، والبوسـنة واهلرسك، وبوروندي، وبريو، وتايلند، وتركيا، وتشاد، وتونس، واجلزائر، ومجهورية               

                                                  وجيبويت، والدامنرك، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي،                                                                          الكونغـو الدميقراطـية، ومجهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،          
  -                                                                                                                 والسـنغال، وسـوازيلند، والسودان، وسورينام، وشيلي، وصربيا واجلبل األسود، وطاجيكستان، وغواتيماال، وغينيا              

                                                                                                               بيسـاو، وفرنسـا، وفرتويال، وقربص، وكرواتيا، وكمبوديا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، ومالوي، واململكة             
  .                                                                                                                          تحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموزامبيق، والنيجر، ونيكاراغوا، وهندوراس، واليمن، واليونان             امل

  . ٥                         إىل أهنا أمتت تنفيذ املادة �                               هي جيبويت وكوستاريكا وهندوراس �      دول  ٣                              ومن بني هذه الدول األطراف أشارت 

                                                                 م تتحمل املسؤولية النهائية عن الوفاء بااللتزامات الواردة يف                                                       ويف حـني أن كـل دولـة طرف متضررة باأللغا           -  ٣٤
                               حيق لكل دولة طرف، يف وفائها       "                     فبموجب هذه املادة،      .              ً                             تتضمن أحكاماً تتصل بالتعاون واملساعدة      ٦               ، فإن املادة     ٥       املادة  

          ومع إيالء     ".          د اإلمكان                                                                                               بالتزاماهتا، أن تلتمس وتتلقى املساعدة من الدول األطراف األخرى، حيثما أمكن ذلك، ويف حدو             
                                 حيق لكل دولة طرف أن تشارك يف تبادل  "          على أنه  ٦            ، تنص املادة  ٥                                                      اعتـبار خـاص للوفاء بااللتزامات الواردة يف املادة        

           جيوز للدول   " و   ".                                                                                                            املعـدات، واملواد، واملعلومات العلمية والتكنولوجية على أمت وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية              
                                                                                                            طلب من األمم املتحدة أو املنظمات اإلقليمية أو الدول األطراف األخرى أو احملافل احلكومية الدولية أو غري                              األطراف أن ت  

   ".                                                                 احلكومية املختصة األخرى، مساعدة سلطاهتا يف وضع برنامج وطين إلزالة األلغام

        ال تفرض   "                   املادة على أن              وتنص هذه   .                                                    مسؤوليات خمتلفة تتصل بتسهيل املساعدة والتعاون       ٦                   كما تتضمن املادة     -  ٣٥
   ".                   ً                                                                                                    الدول األطراف قيوداً ال داعي هلا على توفري معدات إزالة األلغام واملعلومات التكنولوجية ذات الصلة ألغراض إنسانية                

                                        من أجل إزالة األلغام واألنشطة املتصلة       "         بتوفريها    "                                                     كل دولة طرف تكون يف وضع يتيح هلا تقدمي املساعدة          "              وهي تطالب     
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                                                        تتعهد كل دولة طرف بتقدمي املعلومات لقاعدة البيانات         "     ً   وأخرياً،     ".                                      أجل برامج التوعية مبخاطر األلغام         مـن  " و  "       بذلـك 
                                                                                                                         املتعلقة بإزالة األلغام واملنشأة يف إطار منظومة األمم املتحدة، وال سيما املعلومات املتعلقة بشىت وسائل وتكنولوجيات إزالة            

   ".                                                 اخلرباء أو مراكز االتصال الوطنية بشأن إزالة األلغام                                   األلغام، وقوائم اخلرباء أو قوائم وكاالت

                                                                              من االتفاقية، من املمكن تبني أن اإلجراءات التالية الزمة من أجل تنفيذ              ٧    و  ٦    و  ٥        ً                         واستناداً إىل ما تتضمنه املواد       -  ٣٦
  : ٥      املادة 

                             حتديد املناطق املزروعة باأللغام؛  �
  ؛                                        ووضع وتنفيذ خطة عمل وبرنامج إلزالة األلغام  �
                                                                                                وخفض املخاطر بواسطة التحقق من وجود ألغام يف املناطق املشتبه بأهنا مزروعة هبا وبوضع عالمات يف              �

                                                                                                          هذه املناطق ومحاية املدنيني من املناطق املزروعة باأللغام اليت ال تزال تنتظر التطهري، ومن خالل التوعية                
              مبخاطر األلغام؛

                              وتطهري املناطق املزروعة باأللغام؛  �
                       ادل فعال للتكنولوجيات؛   وتب  �
                               تقدمي التقارير وتبادل املعلومات؛  �
  .                 والتعاون واملساعدة  �

                                                                                                                   وسيشـمل هـذا الفرع من استعراض احلالة العامة لالتفاقية مجيع هذه اجملاالت باستثناء تقدمي التقارير وتبادل املعلومات،          
  .      ستعراض                                                             والتعاون واملساعدة، وهي مسائل سيتم تناوهلا يف موضع آخر من هذا اال

                            حتديد املناطق املزروعة باأللغام

                                                                                                                  يف حـني أنه عند بدء نفاذ االتفاقية مل يكن هناك سوى القليل من املعلومات الدقيقة املعروفة عن املشكلة العاملية                -  ٣٧
             اهجي وتنظيمي                                                                                                        املتصلة باأللغام الربية أو املشكلة اليت تواجهها معظم البلدان املتضررة، فإنه مت، منذ وضعها، إحراز تقدم من      

                           وال يقتصر هذا التقدم على      .                                                                                               وتنفـيذي كبري يف حتديد املناطق اليت يعرف أو يشتبه يف أهنا مزروعة باأللغام املضادة لألفراد               
  .                                                           ً                                                               حتديـد املناطق اليت حتتوي على ألغام مضادة لألفراد وإمنا يشمل أيضاً املناطق اليت حتتوي على ألغام وذخائر غري متفجرة                   

                                                                                                     ، يشري هذا التقدم إىل فهم أكرب ليس ملدى التلوث الذي حتدثه األلغام والذخائر غري املتفجرة فحسب                                  وعـالوة على ذلك   
ٍ            وقد ساعد ذلك على حتديد األولويات يف عملية إزالة األلغام، وأخلى أراٍض من أجل      .          ً                           وإمنـا أيضـاً لـتأثري هذا التلوث                                                                      

  .       ُ  لغام اجلُدد                                                    النشاط االقتصادي واالجتماعي، وساهم يف ختفيض عدد ضحايا األ

                    الذخائر غري املتفجرة،  /                                                                                      ونشأت بعثات التقييم كوسيلة للمساعدة على حتديد نطاق وطابع مشكلة األلغام األرضية            -  ٣٨
ٍ                       وحتديـد القـيود والفرص املتصلة بوضع مبادرات لألعمال املتعلقة باأللغام والتوصية بعمليات َتَصٍد شاملة                َ           ومنذ وضع    .                                                                                 َ 

                      التالية اليت أبلغت     ١٣                                                                         يم مشتركة بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة إىل الدول األطراف ال                                               االتفاقـية، مت إيفاد بعثات تقي     
                                                                        ً      ً                                                    عن وجود مناطق لديها حتتوي على ألغام مضادة لألفراد أو اليت مل تقدم بعد تقريراً أولياً عن تدابري الشفافية، ولكنها تعترب                     
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                                                              و، وتونس، وزامبيا، وزمبابوي، والسنغال، والسودان، ومالوي،                                       األردن، وإكوادور، وأوغندا، وبري     :                   متضررة من األلغام  
  .                              وموريتانيا، ونيكاراغوا، واليمن

                                                                                 َ  َ ُّ                        وكان إرساء االتفاقية مبثابة القوة الدافعة ملبادرة الدراسة االستقصائية العاملية من أجل َتفَهُّم املشكلة العاملية لأللغام  -  ٣٩
                                                                        ستقصائية آلثار األلغام الربية فهي حتدد املشكلة من حيث املوقع واآلثار                                    أما منهجية الدراسات اال     .            ً           الـربية تفهمـاً أفضل    

                                                          وإن الدراسات االستقصائية آلثار األلغام الربية قد ساعدت          .                                                           االجتماعـية واالقتصادية اليت تعاين منها اجملتمعات املتضررة       
                               ت دراسات استقصائية آلثار األلغام   ُ  وأُجنز  .                                                                         عـلى حتسـني جهود التخطيط الوطنية، ووفرت بيانات مرجعية لقياس األداء         

  .                                                                                                                   الـربية يف البوسـنة واهلرسك، وتايلند، وتشاد، وكمبوديا، وموزامبيق، واليمن، وكذلك يف بعض الدول غري األطراف                
                                                                                                                 وإضافة إىل ذلك، جيري االضطالع بدراسات استقصائية آلثار األلغام الربية، أو هي شارفت اإلجناز، يف الدول األطراف                 

ٍ                                            وأثبت استخدام هذه الدراسات االستقصائية أنه جمٍد بالنسبة للدول األطراف، ويف الوقت              .                            يتريا، وأفغانستان، وأنغوال    إر  :        التالية                                            
        َّ                                                                                      ُ  َ                       ذاتـه، سـلَّطت الدروس املستخلصة الضوء على أوجه قصور هذه الدراسات، اليت سيجري وضعها يف االعتبار يف ما سُيبذَل                    

                                                                     ومن بني التحديات القادمة وضع منهجية إلجراء الدراسات االستقصائية           .      صائية      ً                                     مسـتقبالً من جهود يف جمال الدراسات االستق       
                                                                                                                             مـن أجل التصدي ملشاكل البلدان ذات املستويات احملدودة من التلوث أو البلدان ذات املساحات اهلائلة، وضمان إبقاء البيانات               

  .                        وات من إجناز هذه الدراسات                                                                  مستجدة وذات صلة ومفيدة من أجل عمليات إزالة األلغام، مبا يف ذلك بعد سن

               ويف بعض الدول     .                                                                                    ومت االضطالع بأشكال أخرى من التقييمات والدراسات االستقصائية يف دول أطراف أخرى            -  ٤٠
                                       ً                                                                                  األطراف، ثبت أن هذه اجلهود غري ضرورية نظراً ملقدار املعلومات املتاحة بالفعل عن مدى تلوث املناطق املزروعة باأللغام                  

ـ      .         وتـأثريه                                                                                                دول األطراف اليت مل تبادر بعد إىل ضمان بذل كل اجلهود يف سبيل حتديد مجيع املناطق اخلاضعة                               غـري أن ال
                  وينطبق ذلك بشكل     .                                                                                                        لواليتها أو سيطرهتا اليت يعرف أو يشتبه يف أهنا مزروعة بألغام مضادة لألفراد يلزمها أن تفعل ذلك                

            انظر املرفق     . (    ٢٠٠٩                                     ائية إلزالة األلغام ستنقضي يف عام                   مواعيد هن   ٥                                                  خاص على الدول األطراف اليت لديها مبوجب املادة         
    ).   ٣٣                                                                                           الثالث لالطالع على حملة عن املواعيد النهائية احملددة إلزالة األلغام يف الدول األطراف املذكورة يف الفقرة 

     طراف                                           ، ومن خالل وسائل أخرى، قدمت الدول األ        ٧           من املادة     )  ج ( ١                          ً                ويف سـياق تقدمي التقارير وفقاً للفقرة         -  ٤١
                                                                                                                          ذات الصـلة معلومـات متصلة بتحديد املناطق اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا اليت يعرف أو يشتبه يف أهنا مزروعة بألغام                    

  .                                                                  وترد هذه املعلومات موجزة يف العمود ألف يف اجلدول الوارد يف املرفق الرابع  .      أرضية

                          التخطيط الوطين ووضع الربامج

           من خالل    ٥                                                                  وضع وتنفيذ برامج وطنية للوفاء بااللتزامات الواردة يف املادة                                            شـرع كثري من الدول األطراف يف         -  ٤٢
                                                          ويف حاالت كثرية، كان ذلك ينطوي على إنشاء هيئات تفصل            .                                                          إرساء هياكل فعالة وشفافة للعمل يف جمال إزالة األلغام        
                             ألدوار واملسؤوليات، حيث إنه                                        وقد ثبتت أمهية التشريع يف حتديد ا        .                                                     وظـيفة وضع السياسات عن التنفيذ العملي للربنامج       

    وقد   .            ً        ًَ                                                                                              يوفر تفويضاً قانونياًَ جلهات شىت للعمل يف جماالت معينة، وينظم مسائل قانونية كالتأمني واملسؤوليات جتاه الضحايا               
  ّ                                                                                                             بّينت جتربة الدول األطراف يف التخطيط ووضع الربامج على الصعيد الوطين أن التنسيق يتحقق على أفضل وجه عندما يتم          
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                                                                                                                     حلول بسيطة وقابلة للتطبيق من خالل جهود تعاونية تشارك فيها احلكومات الوطنية ودون الوطنية، والعاملون يف                       إجيـاد 
  .                                                                  جمال إزالة األلغام، واجملتمعات احمللية املتأثرة، وغري ذلك من اجلهات اإلمنائية

                                      تنفيذ الربامج الوطنية، ومن مث يف                                                                                     إن ما إلدارة املعلومات من دور آخذ يف التطور يف دعم التخطيط الوطين ودعم              -  ٤٣
                                                                                     هو أمر قد نوقش على نطاق واسع داخل اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام               ٥                                              دعـم الوفاء بااللتزامات الواردة يف املادة        

   قة                                                وإن االحتياجات إىل املعلومات عن األعمال املتعل        .                                                                    والتوعـية مبخاطـرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمل على إزالتها        
                                                           من خالل استحداث نظام إدارة املعلومات اخلاصة باألعمال             ١٩٩٩                  ّ                                     باأللغـام مـا برحت تلّبى بدرجة متزايدة منذ عام           

                          والنظام املذكور أسهم إىل      .                                                                                               املتعلقة بإزالة األلغام، وهو نظام استحدثه مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض إنسانية            
ٍ                                    حٍد ما يف توحيد معايري املعلومات اخل                                       ، باتت الدول األطراف التالية         ٢٠٠٤            وحبلول عام     .                                    اصة بالعمل املتعلق بإزالة األلغام     

                                                                                      إريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وأنغوال، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند،        :           ً                        تـتلقى دعمـاً مـن هذا النظام       
                                                 ة السابقة، ورواندا، وزامبيا، والسودان، وشيلي،                                                                         وتشـاد، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفي       

                                                     بيساو، وقربص، وكمبوديا، وكولومبيا، وموريتانيا،      �                                                              وصـربيا واجلـبل األسـود، وطاجيكستان، وغواتيماال، وغينيا          
                                                                                   ومن بني التحديات القادمة ضمان تبسيط عملية تنظيم املعلومات كيما تكون مفيدة              .                                  وموزامبـيق، ونيكاراغوا، واليمن   

ـ                                                   ً               من االتفاقية، ومواصلة حتسني النظام، مع إبقائه نظاماً يسري           ٥                                                       لطات الوطنـية يف وفائهـا بالتزاماهتا مبوجب املادة               للس
  .                                                          االستخدام؛ وضمان إتاحة املعلومات جلميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة

                  حالة برامج تدمري    "       ر عن                 ، بتقدمي تقري   ٧           من املادة     )  و ( ١                                َ        ً                وكما لوحظ، فإن الدول األطراف مطالَبة، وفقاً للفقرة          -  ٤٤
                                                                        ويف سياق التقارير املقدمة ومن خالل وسائل أخرى، قدمت الدول األطراف               )".  ٥        للمادة   (                         ً       األلغـام املضادة لألفراد وفقاً      

                                                        وترد هذه املعلومات موجزة يف العمود باء يف اجلدول           ٥                                                                     املعنـية معلومات متصلة خبططها وبراجمها الرامية إىل تنفيذ املادة           
  .            املرفق الرابع         الوارد يف 

                                               وضع العالمات حول املناطق املزروعة باأللغام ومحايتها

                                                                                                       إن الـدول األطـراف ملـزمة بضمان وضع عالمات حول حميط كل حقول األلغام املضادة لألفراد يف املناطق                  -  ٤٥
     وهذا   .            تتم إزالتها                                                                                                امللغومـة اخلاضعة لواليتها أو لسيطرهتا، وضمان رصدها ومحايتها بسياج أو غريه من الوسائل إىل حني           

         ً                                                                                                        يشـكل جـزءاً مـن اجلهد األكرب الذي تبذله الدول األطراف للتقليل من املخاطر اليت يتعرض هلا املدنيون، ومن مث منع              
                                                                 وإن وضع املعايري الدولية لألعمال املتعلقة بإزالة األلغام فيما           .                                                              حدوث املزيد من املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد        

          وتبني هذه    .                                                                                 ً     ً               ع العالمات ومبخاطر األلغام والذخائر غري املنفجرة قد ساعد على تنفيذ هذا االلتزام تنفيذاً فعاالً                         يتصـل بوض  
                  ُ  ُ                                                       ً                                                        املعايري أنه ينبغي لُنظُم وضع العالمات أن تأخذ يف االعتبار املواد احمللية املتاحة جماناً يف املنطقة امللوثة وينبغي أال يكون هلذه                     

                                                             وباإلضافة إىل ذلك، تشدد هذه املعايري على وجوب احلفاظ على            .                     ً              م عملي لغرض آخر اتقاًء إلزالتها                            املواد قيمة أو استخدا   
                         ُ  ُ                                                                                         نظـم وضع العالمات، وعلى أن ُنظُم وضع العالمات حول املناطق املزروعة باأللغام ورصد هذه املناطق ومحايتها ينبغي                  

  .                              عتزام إجراء عملية اإلزالة بسرعة                                                     إدراجها يف برامج التثقيف يف جمال خماطر األلغام يف حال عدم ا
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                                           التدابري املتخذة إلصدار إنذار فوري وفعال       "         بشأن    ٧           من املادة     )  ط ( ١                          ً                  ويف سـياق تقـدمي التقارير وفقاً للفقرة          -  ٤٦
                    التالية معلومات     ٢٥                              ، قدمت الدول األطراف ال         " ٥              من املادة     ٢                                                         للسـكان بالنسبة إىل مجيع املناطق احملددة مبوجب الفقرة          

                                                                                                           اإلجراءات اليت اختذهتا للوفاء بالتزاماهتا بضمان وضع عالمات حول حميط كل حقول األلغام املضادة لألفراد يف                          تـتعلق ب  
                   األردن، وأفغانستان،   :                                                                                                  املناطق امللغومة اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا، وضمان رصدها ومحايتها بسياج أو غريه من الوسائل             

                                                                               ا، والدامنرك، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، والسنغال، وسوازيلند، والسودان،                                                  وألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتركي    
                                                                                                              وسـورينام، وشيلي، وصربيا واجلبل األسود، وطاجيكستان، وقربص، وكمبوديا، والكونغو، ومالوي، واململكة املتحدة             

   .                                                                لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ونيكاراغوا، وهندوراس، واليمن

   ً                                                                                     حداً من أكرب التحديات املتصلة بتقليل املخاطر بالنسبة للسكان من خالل وضع عالمات حول املناطق                كما أن وا   -  ٤٧
                                                                                                                         امللغومة اليت ال تزال تنتظر التطهري، ومن خالل رصد هذه املناطق ومحايتها، يقترن بالتحدي األكرب الذي تواجهه كثري من                   

  .                                                          تلوث وتأثري املناطق امللغومة اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا                                                                  الـدول األطـراف واملتمثل يف جمرد اكتساب فهم أمشل ملدى            
                                ّ                                                                                     وهـناك حتديات أخرى من بينها أن تسّييج أجزاء واسعة من األراضي واحلفاظ على السياج والعالمات هي أمور باهظة                   

    ً     كثرياً ما                                                                                                                  التكالـيف، وأن الرصـد يتطلـب مـوارد بشرية مثينة، وأن اجلماعات املتواجدة يف مناطق حمرومة من املوارد                    
                                                                              وقد بينت التجربة أن إشراك اجملتمعات املتضررة يف عملية وضع العالمات يقلل              .                                     استخدمت األسيجة يف أغراضها اليومية    

            يف املائة      ١٠٠                                                  غري أن إزالة األلغام هي الضمان الوحيد بنسبة           .                                                       بدرجة ملحوظة من احتماالت إتالف العالمات أو إزالتها       
    ً                                                                              أخرياً، مثة حتديات أخرى تواجه عمليات وضع العالمات حول املناطق امللغومة اليت مل              و  .                               لعـدم وقوع مزيد من احلوادث     

                                                                                                             يـتم تطهريها بعد، وهي حتديات تتصل بعدم االستقرار املستمر يف املناطق املشتبه يف أهنا مزروعة باأللغام، وغياب هياكل       
   .                                             تنفيذية يف جمال اإلجراءات املتعلقة بإزالة األلغام

               ال خماطر األلغام           التثقيف يف جم

                                                                            تلزم الدول األطراف اليت تكون يف وضع يتيح هلا املساعدة يف جمال برامج               ٦              من املادة     ٣                       يف حـني أن الفقـرة        -  ٤٨
َ  ِّ                           التوعـية مبخاطـر األلغـام بـأن تفعل ذلك، فإن االتفاقية مل ُتَعرِّف عبارة                       ٢٠٠١           ومنذ عام      ".                       التوعية مبخاطر األلغام   "                                                  ُ 

  . )١١ ( "                    التوعية مبخاطر األلغام "   ً    بدالً من   "                          التثقيف يف جمال خماطر األلغام "        عبارة                           ً استخدمت الدول األطراف عموماً

                      وبات من املقبول اآلن      .                                                                    ً                     ومـنذ وضع االتفاقية، تطور التثقيف يف جمال خماطر األلغام فأصبح أكثر توحيداً ومهنية              -  ٤٩
                  ِّ       ً       ً     ً           الة األلغام، مبا يؤمِّن تبادالً ثنائياً فعاالً للمعلومات                                               ً                     أنه ينبغي إدماج هذا التثقيف يف برامج أوسع نطاقاً لإلجراءات املتعلقة بإز

                                                                                                                    لضمان كل من فعالية برامج التثقيف يف جمال خماطر األلغام واحلصول على معلومات من اجملتمعات املتضررة لدعم حتديد                  
                     لغام أن تشتمل على                                                                  ومت التشديد على أنه ينبغي لربامج التثقيف يف جمال خماطر األ            .                                      األولويـات يف جمـال إزالـة األلغام       

َ                                     اسـتراتيجية واضحة لالتصاالت، تستهدف جمموعة متنوعة من اجلماهري على حنو يأخذ اعتباَري السن ونوع اجلنس يف                                                                                           
                    ـــــــــــــــــــ

                                               ، حسب ما يرد يف املعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة  "                         التثقيف يف جمال خماطر األلغام "               إن تعريف عبارة   )  ١١ (
                        الذخائر اليت مل تنفجر، عن  /    لغام  األ                                                               األنشطة التثقيفية اليت تسعى إىل التقليل من خطر حدوث إصابة نامجة عن  "            باأللغام، هو 

                                                                                                                               طريق التوعية والتشجيع على التغيري املسلكي، وتشمل هذه األنشطة نشر املعلومات بني اجلمهور، وتثقيفه وتدريبه، والتواصل مع                 
   ".                                                      اجملتمعات احمللية وفيما بينها يف جمال األعمال املتعلقة باأللغام
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                                                كما مت التأكيد على ضرورة إجراء تقييم دقيق          .            ً                                                           احلسبان، فضالً عن العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية واجلغرافية       
                                                                                             ملثال، ميكن لعمليات تقييم االحتياجات أن تتغلب على الرتوع إىل التركيز على أنشطة برامج                           فعلى سبيل ا    .            لالحتـياجات 

                                                                                                                      التثقـيف يف جمـال خماطر األلغام املوجهة لألطفال، فهم ليسوا بالضرورة أشد الفئات عرضة للمخاطر؛ كما ميكنها أن                   
                                    ل من الضروري أو املناسب أن يكون لـها                                                                    تدحـض االفـتراض القائل إن جمرد تضرر دولة طرف ما باأللغام الربية، جيع    

                                                                             وإضافة إىل ذلك، مت التشديد على أن ضرورة استحداث نظم فعالة للرصد والتقييم         .                                      برنامج للتثقيف يف جمال خماطر األلغام     
   .                                                                      بغية القيام باستمرار بقياس خماطر األلغام وأثر الربامج يف تقليل هذه املخاطر

                                                    التدابري املتخذة يف سبيل إصدار إنذار فوري وفعال         "                              ف مطالبة بتقدمي تقارير عن                                    وكما لوحظ، فإن الدول األطرا     -  ٥٠
        ، قدمت   ٧                                ويف تقارير مقدمة مبوجب املادة         ".  ٥              من املادة     ٢                                                            للسـكان فـيما يتعلق جبميع املناطق احملددة مبوجب الفقرة           

                                             وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا،            األردن،    :                                                التالية معلومات تتصل بالتدابري اليت اختذهتا        ٣٤                       الـدول األطراف ال       
                                                                                                                     وأنغوال، وأوغندا، والبوسنة واهلرسك، وبوروندي، وبريو، وتايلند، وتشاد، ورواندا، وزمبابوي، والسنغال، وسوازيلند،            

                                              بيساو، وكرواتيا، وكوستاريكا، وكولومبيا،     �                                                                     والسـودان، وسـورينام، وشـيلي، وطاجيكستان، وغواتيماال، وغينيا          
                                                                                                                     نغو، ومالوي، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموزامبيق، والنيجر، ونيكاراغوا،                 والكو

  .                وهندوراس، واليمن

       غري أن    .                                                                              ً                       وهتـدف برامج التثقيف يف جمال خماطر األلغام إىل جعل سلوك األفراد املعرضني للمخاطر مراعياً للسالمة                -  ٥١
                                                                                                           ت السنوية لإلصابة ال تعين بالضرورة أن هذه الربامج أو التدابري األخرى الرامية إىل إصدار إنذار فوري                                     التغـيريات يف املعدال   

                                                      فهناك عوامل كثرية أخرى تسهم يف التقلبات يف معدالت           .                                                                 وفعـال للسـكان يف مجـيع املناطق امللغومة كانت تدابري فعالة           
                                                                    النازحني ومجاعات البدو، واحلالة االقتصادية، واحلاجة إىل الوصول إىل                                                                اإلصابة، من بينها، على سبيل املثال، تنقل الالجئني و        

                             وينبغي لنظم الرصد الفعالة      .                                                                                                     األغذية أو املياه أو حطب الوقود، وأعمال القتال املستمرة، ووجود أو غياب أنشطة إزالة األلغام              
                                       ومع وضع هذه النقاط يف األذهان، فإن         .    ذلك                                                                                 أن تقـيس ما تقدمه برامج التثقيف يف جمال خماطر األلغام من إسهام يف حتقيق                

                                                                                                                          معـدالت اإلصـابة السنوية يف الدول األطراف اليت توجد هبا معلومات متاحة تسهم مع ذلك يف إجراء تقييم شامل للتقدم                     
   ). س               انظر املرفق اخلام   . (                                                                                 الذي مت إحرازه والتحديات املتبقية أمام إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد

                                                                                              إن عـدم امـتالك الكثري من الدول األطراف وسائل احلصول على بيانات دقيقة بشأن اإلصابات، أو حىت عدم      -  ٥٢
                            ُّ                                                                                     وجـود إدراك عام لديها ملدى تعرُّض هؤالء السكان للمخاطر، يؤكد احلاجة إىل إجراء عمليات تقييم من أجل حتديد ما              

        ٍّ                     وهناك حتدٍّ آخر يواجه اجلهود       .                                    طر األلغام أو النهوض هبذه األنشطة                                                             الـذي يلزم القيام به للشروع يف أنشطة التوعية مبخا         
                                                                                                                     الرامية إىل خفض املخاطر، يتمثل يف أن يف بعض الدول األطراف اليت اخنفضت فيها معدالت اإلصابة السنوية وجيري فيها                   

                 وباإلضافة إىل ذلك،   .       خميفة                                                                                               تنفـيذ بـرامج للتثقيف يف جمال خماطر األلغام، ما زال عدد اإلصابات عند معدل مرتفع بصورة               
       ٍّ                                                                                                                        هـناك حتدٍّ متزايد تواجهه دول أطراف كثرية يتمثل يف إدراج برامج التوعية مبخاطر األلغام يف أنشطة لإلغاثة والتنمية أوسع                    
     ً                                                                                                                    نطاقـاً ويف نظم التعليم، وذلك من أجل االستفادة من عمليات التآزر ومن أجل ترشيد األنشطة يف بيئات تكون املوارد فيها               

ـ                                                                                                           وباإلضافة إىل ذلك، أوضحت دولة طرف واحدة على األقل أهنا تواجه حتديات أخرى، منها حاالت مستمرة من                   .     ادرة   ن
  .                                                                                                        عدم االستقرار يف مناطق يشتبه يف أهنا مزروعة باأللغام وغياب هياكل تنفيذية يف جمال اإلجراءات املتعلقة بإزالة األلغام
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                            تطهري املناطق املزروعة باأللغام

                                                ً                           ، قامت ثالث دول بتطهري املناطق املزروعة باأللغام وفقاً اللتزاماهتا مبقتضى             ٣٣                            ى حنو ما لوحظ يف الفقرة            وعـل  -  ٥٣
                                                     إن ما لدى هذه الدول األطراف من خربة تشغيلية يف هذا اجملال   .                                 دولة ما زالت بصدد القيام بذلك   ٤٦          ، وهناك    ٥         املـادة   

    وقد   .                                                             تقدم كبري يف عمليات إزالة األلغام من املناطق املزروعة هبا                                                                   ومـا استخلصته من دروس فيه قد أفضيا هبا إىل إحراز            
                                                                                            ً                            بـات مـن املعـترف به على نطاق واسع أن من الضروري وجود جمموعة متنوعة من معدات إزالة األلغام استناداً إىل                      

               ملعدات اليدوية،                مزيلو األلغام با  :                                                                 وهي معدات تندرج عادة يف فئة واحدة من فئات واسعة ثالث، هي        -                 األوضاع السائدة   
                                                                      وتعلمت دول أطراف كثرية أن العامل األساسي من أجل إحراز جناح هو              .                                         وكـالب كشف األلغام، والنظم امليكانيكية     

                              ً                                                                       ً                     اسـتخدام جمموعـة من النظم استناداً إىل قدرات وفعالية كل نوع من أنواع املعدات، وترتيب مراحل استخدامها ترتيباً                   
                           ً             أي التحقق بسرعة من أن أجزاًء من        -                                         ل أطراف كثرية أن عمليات املسح التقين                                     وإضـافة إىل ذلك، أثبتت دو       .      ً   سـليماً 

                                                                                                          ً            املـناطق املشتبه يف أهنا خطرة هي خالية من األلغام بغية تركيز مزيلي األلغام باملعدات اليدوية على املناطق اليت حتوي فعالً           
  . ٥      املادة            ً     ً                                     سيكون أمراً هاماً يف ضمان الوفاء بااللتزامات الواردة يف -      ً ألغاماً 

                                                                                                                     إن املعـايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام، فيما يتصل منها بتطهري املناطق املزروعة باأللغام واألنشطة املتصلة                 -  ٥٤
ُ                                                                                          بذلـك، قـد ُوضعت، يف جزء منها، ملساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى املادة                                 واهلدف من هذه     .  ٥         

                                   وإن العمل الدؤوب الذي يقوم به        .                                                           واملمارسات الواجب اتباعها يف األعمال املتعلقة باأللغام                                     املعـايري هـو إبراز القواعد     
ّ                                                 آالف األخّصـائيني يف إزالة األلغام يف املناطق املتأثرة هبا وما يقدمه هؤالء األخّصائيون من مسامهات وتضحيات يساعد                                                                              ّ        

     فلوال   .        ً                            ، وخاصةً االلتزامات بإزالة األلغام     ٥                 مبقتضى املادة          ً                                                       مسـاعدةً كربى يف اجلهود املبذولة يف سبيل الوفاء بااللتزامات         
                   وبعضهم من الناجني -                               ومن بني هؤالء النساء والرجال       .              َ  َّ              ُ   َ                                 تفاين هؤالء ملا َتَسّنى إحراز تقدم ُيذكَر يف تطهري املناطق امللغومة          

  .                         ً  يف جمال إزالة األلغام دولياً                                    ً          رعايا دول أطراف متضررة باأللغام، فضالً عن عاملني-                             من حوادث انفجار األلغام الربية 

                                                                                                               وكمـا لوحظ، فإن الدول األطراف مطالبة بتقدمي تقارير عن التقدم احملرز يف جمال تطهري األلغام املضادة لألفراد                 -  ٥٥
                                                                 والصـيغة الدقـيقة لاللـتزام بـتقدمي التقارير، والواردة يف            .  ٥            ً                                           وتدمريهـا وفقـاً لاللـتزامات الـواردة يف املـادة            

          َّ                                       وعندما يطبَّق هذا النص املتعلق بتقدمي التقارير         .              ً                              ، تتضمن حتديداً مصطلحات تتعلق برتع السالح       ٧          املادة     من  )  ز ( ١        الفقرة  
      ً     ً                                                          ً                                                  تطبـيقاً ضـيقاً، جيـوز للدول األطراف أن متتنع عن تقدمي معلومات أكثر دقة وتفصيالً عما أحرزته من تقدم، وخاصة                     

   ّ         وسلّم املؤمتر    .                                               ا جهودها يف حتقيق األهداف اإلنسانية لالتفاقية                                                                 معلومات كمية ونوعية إضافية تتصل بالكيفية اليت تسهم هب        
                                                                        هبذه النقطة، وشجع الدول األطراف على حتقيق االستغالل األمثل لنموذج               ٢٠٠٢                                       الرابع للدول األطراف املعقود يف عام       

                         احات الواردة يف الورقة                                                                         بوصفه وسيلة هامة لقياس التقدم احملرز، وأعرب عن تقديره لالقتر           ٧                                الـتقارير الـوارد يف املادة       
   ٧                                                                         ً                                               املقدمة من الرئيس، ووافق على األخذ هبذه االقتراحات، اليت تدعو إىل االستفادة متاماً من تقدمي التقارير مبوجب املادة                   

           وإضافة إىل    .                                                                           ً                                 كوسـيلة رمسية للدولة الطرف للتواصل مع دول أطراف أخرى بشأن املسائل األوسع نطاقاً املتعلقة بالتنفيذ               
                                                                                                                        اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتثقيف يف جمال خماطرها وتكنولوجيات األعمال املتعلقة بإزالتها قد أتاحت                         ذلك، فإن 

    ً     ً                                   حمفالً قيماً لعرض مشاكلها وخططها واإلبالغ        ٥                                                                          للدول األطراف اليت يتوجب عليها أن تفي بااللتزامات الواردة يف املادة            
  .                     ا فيما يتعلق باملساعدة                                عما أحرزته من تقدم وبيان أولوياهت
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                                                                ومن خالل وسائل أخرى، قدمت الدول األطراف املعنية معلومات           ٧                            ً                ويف سـياق التقارير املقدمة وفقاً للمادة         -  ٥٦
                                      وترد هذه املعلومات موجزة يف العمود        .  ٥                                                                ً                      متصلة مبا أحرزته من تقدم يف إزالة األلغام من املناطق املزروعة هبا وفقاً للمادة               

  .                     الوارد يف املرفق الرابع            جيم يف اجلدول 

                                                   تبادل املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية

                                           حقها يف املشاركة يف تبادل املعدات واملواد        "                                                                أصـبح لدى الدول األطراف جمموعة متنوعة من الوسائل ملمارسة            -  ٥٧
                                     ، وللنهوض مبسؤوليتها يف تسهيل هذا       "  ية                                                                                  واملعلومـات العلمية والتكنولوجية على أمت وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ االتفاق           

                                                                                                                   وباإلضافة إىل عمليات التبادل الثنائية واملبادالت بني السلطات واجلهات اليت تتوىل تنفيذ املشاريع امليدانية، قامت                 .        التبادل
   ام                                                                                                                  األمـم املـتحدة ومـنظمة الدول األمريكية ومنظمات إقليمية أخرى ومنظمات مثل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغ                 

                                             ً                     وظهر الربنامج الدويل لالختبار والتقييم بوصفه حمفالً للبلدان اليت           .                                                     ألغـراض إنسانية بإعداد ونشر املعلومات ذات الصلة       
  .                                                                                                                        تسـتحدث التكنولوجيا للتعاون على اختبار وتقييم املعدات والنظم واملناهج، ولتفادي االزدواجية يف االختبار والتقييم              

        استحداث  "                                              من االتفاقية بالنظر يف مجلة أمور، منها           ١١                        املكلفة مبوجب املادة     �                                      كمـا أن اجـتماعات الدول األطراف      
                                                                           واجتماعات اللجان الدائمة قد كانت مبثابة حمافل للجهات املعنية لعرض           �  "                                            تكنولوجـيات إلزالة األلغام املضادة لألفراد     

                                       ذلك، قامت جمموعة متنوعة من البلدان                  وإضافة إىل     .                                                                  احتـياجاهتا وآرائها وتقدمي آخر ما استجد من معلومات وتطورات         
                                                          ً                                                    واملـنظمات بعقـد أو رعايـة اجتماعات وحلقات تدريبية مكرسة حتديداً لتبادل املعلومات املتصلة باستحداث واختبار         

                                     وأصبحت بعض هذه االجتماعات تظاهرات       .                                                                               التكنولوجـيا املناسبة إلمكانية استخدامها يف األعمال املتعلقة بإزالة األلغام         
   .                  ً                                    نتظمة أسهمت تباعاً يف زيادة الدراية بالتكنولوجيا املتاحة       سنوية م

                                                                                                               ويف حـني أن االتفاقـية ال جتعل عمليات تبادل املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية مقتصرة على                  -  ٥٨
                                 ام الربية وإعادة تأهيلهم، فإن               ُ                                                              ، وبينما أُحرز قدر من التقدم يف املسائل املتصلة برعاية ضحايا األلغ            ٥                         املسائل املتعلقة باملادة    

                                 ويف سياق هذه االلتزامات، ميكن القول   .  ٥                                                                          غالبية عمليات التبادل هذه قد ركزت على الوفاء بااللتزامات الواردة يف املادة   
             وبالرغم من   .                                                                                                                 إن عمليات التبادل تتعلق إما مبا يتصل منها باملعدات والتكنولوجيات القائمة أو ما يتصل مبشاريع مستقبلية               

  .                                                                               ً        التقدم احملرز يف كال اجملالني منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ، فقد كان هذا التقدم متفاوتاً يف معظمه

                                                                                               ً                والتكنولوجيات اليت شكلت الدعائم األساسية جلهود إزالة األلغام عندما مت وضع االتفاقية ما زالت تشكل بعضاً                 -  ٥٩
                                                                   حني أن التقنيات اليدوية األساسية ما زالت بصفة جوهرية دون             ويف  .                                                   مـن أهم العناصر يف جمموعة معدات إزالة األلغام        

          ً                  وجيري حالياً إحراز تقدم يف       .                                                ُ   ِ                                  تغيري، فقد ظهرت تكنولوجيات أخرى إلزالة األلغام واسُتحِدثت إجراءات تنفيذية جديدة          
                أجهزة الكشف                وزيدت حساسية   .                                            ً                                          دراسـة أدوات شـىت يف جمموعة املعدات القائمة حالياً بغية زيادة الكفاءة والسالمة             

َ  َّ                       املعدنـية ولكن ذلك زاد أيضاً من استجابة هذه األجهزة لإلنذارات الكاذبة النامجة عن قطع معدنية صغرية أو ُمَركَّبات                     ُ                                                                     ً                         
                          وبات ميكن اليوم استخدام      .                                                                                                 معدنية يف بعض أنواع التربة، مبا يف ذلك أنواع التربة املوجودة يف جنوب شرق آسيا وأفريقيا               

                                                وباإلضافة إىل ذلك، حتسنت نوعية اآلالت وإمكانية         .                                  ً     وقية وأصبح استخدامها أوسع انتشاراً                              الكـالب بشـكل أكثر موث     
                            وعالوة على ذلك، فإن توفر       .                                  ً                                              أمـا استخدام نظم إزالة األلغام آلياً فهو آخذ يف االزدياد على نطاق واسع               .            اسـتخدامها 

                                          يف معدات احلماية الشخصية واملتفجرات الثنائية      ً   ُ         وأخرياً، أُحرز تقدم   .                                              اآلالت املخـتلفة يف السـوق الدولية ما برح يتسع   
  .                              التركيب، ويف تكنولوجيا املعلومات
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                            أجهزة كشف املعادن، وأجهزة     /     ُ                                                                   وقـد أُجريت اختبارات استخدمت فيها أجهزة رادار استكشاف باطن األرض           -  ٦٠
                   املضادة لألفراد،                                                                 وجتري دراسة استخدام حيوانات غري الكالب يف الكشف عن األلغام           .                            كشـف باألشـعة حتت احلمراء     

                         وباإلضافة إىل ذلك، مت إحراز   .              ً                                      َ  ِّ                               حيـث إن أنواعـاً معينة من الفئران أظهرت بعض النتائج املَبشِّرة يف االستخدام التشغيلي       
                          ِّ                                         وهي تقنية تنطوي على أخذ عيِّنات هواء من مناطق يشتبه يف أهنا             (                                        ُ                 تقـدم يف جمـال اقتفاء أثر روائح املتفجرات عن ُبعد            

    ً               ً                                           وفضالً عن ذلك، مت أيضاً استكشاف إمكانية استخدام حنل العسل             ).                          ىل كالب الكشف عن األلغام                          مـزروعة باأللغـام إ    
َ  َّ         ً                        وإن استخدام نباتات ُمَحوَّرة وراثياً هو جمال إضايف من           .     َّ                  ً      ً                                املـدرَّب، الـذي قد يتيح حالً ناجعاً بسرعة وبكلفة منخفضة            ُ                   

                       ً                      ة على الكشف، وجيري حالياً إجراء مزيد من البحوث                                                                 اجملـاالت احملـتملة ذات الكلفة املنخفضة واخلطورة القليلة والقدر        
  .                 بشأن هذه اإلمكانية

ُ                                                                          وقد ُصرفت مبالغ كبرية من أجل البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيات اجلديدة            -  ٦١                           وستلزم استثمارات إضافية     .     
    كما   .                للرقعة امللغومة                                                                                                       مـن أجل مواجهة التحديات املتبقية، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بالكشف عن قرب والتحديد الضيق                  

َ                                                                                     أن ِصـَغر حجم سوق تكنولوجيات األعمال املتعلقة بإزالة األلغام يؤثر يف اجلهود اإلمنائية               ِ                            ومما يزيد صغر حجم السوق       .    
    ومثة   .       ً                                                                                                                     تعقـيداً أن معظم احللول احملتملة غري قابلة للتطبيق على املستوى العاملي، بل هي مناسبة لبلد بعينه أو منطقة بعينها                   

                                                                                                            اإلبقاء على مستوى مناسب من التكنولوجيا يف الدول األطراف املتضررة باأللغام، وضمان أن تكون معقولة                          حاجـة إىل  
                                                         أي أن التركيز على استحداث تكنولوجيات جديدة جيب أال           .                                    ً                       الكلفـة ومسـتدامة وقابلة للتكييف وفقاً لألوضاع احمللية        

                            ً                                    يد التكنولوجيا القائمة حالياً، ال سيما أجهزة إزالة األلغام                                                                      حيجـب ما ميكن حتقيقه من زيادات يف اإلنتاجية عن طريق تور           
ُ                ً                                          وأخرياً، لَئن ُوجدت أمثلة مؤخراً على حدوث حتسينات يف تبادل املعلومات واألفكار   .     ً                           آلـياً وكالب الكشف عن األلغام         َ   ً     

ِ                               ِ                                                      بني املستخِدمني النهائيني للتكنولوجيا ومستحِدثيها، فيلزم زيادة تعزيز هذه العالقة من خالل                                           احللقات التدريبية والبيانات           
   .                                                        العملية امليدانية والزيارات إىل البلدان املتضررة من األلغام

                                                                                         تتعهد كل دولة طرف بتقدمي املعلومات من أجل قاعدة البيانات املتعلقة بإزالة األلغام              "   ،   ٦- ٦     ً              ووفقـاً لـلمادة      -  ٦٢
                                                       تعلقة بشىت وسائل وتكنولوجيات إزالة األلغام، وقوائم                                                                          واملنشـأة يف إطـار منظومة األمم املتحدة، وال سيما املعلومات امل           

                                                ومنذ بدء نفاذ االتفاقية، حلت شبكة املعلومات          ".                                                                         اخلرباء أو وكاالت اخلرباء أو مراكز االتصال الوطنية بشأن إزالة األلغام          
                       تعلقة بإزالة األلغام،                             حمل قاعدة البيانات امل    -                                                    وهي مستودع مركزي للمعلومات املتعلقة باأللغام        -  E-mine              اإللكترونـية   

   .     ١٩٩٥                                              ليت أنشأهتا إدارة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف  ا

  )١٢ (                         مساعدة ضحايا األلغام الربية -     ً رابعاً 

                                                         يف بذل قصاراها يف توفري املساعدة لرعاية ضحايا األلغام          "                                                   تعكـس ديـباجة االتفاقـية رغبة الدول األطراف           -  ٦٣
       ، حيث   ٣- ٦    ُ                                               وقد ُترمجت هذه الرغبة إىل التزام يرد يف املادة             ".           ً          ً   م اجتماعياً واقتصادياً                                      وتأهيلهم، مبا يف ذلك إعادة إدماجه     

                                                                                                                       تقـوم كـل دولة طرف تكون يف وضع يتيح هلا تقدمي املساعدة بتوفريها من أجل رعاية وتأهيل ضحايا األلغام وإعادة                      "

                    ـــــــــــــــــــ

      ، فإن  "                              الناجون من حوادث انفجار األلغام "               ً        لة سلبية مقارنةً بعبارة      من دال  "             ضحايا األلغام "                    على الرغم مما لعبارة   )  ١٢ (
َ              العبارة األوىل هي املستخَدمة يف أغلب احلاالت يف هذه الوثيقة، لكوهنا عبارة مستخَدمة يف االتفاقية                                                 َ                      .  
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                                   اعدة ميكن أن تقدم عن طريق سبل                          إىل أن هذه املس     ٣- ٦               مث تشري املادة            (...)".                                     إدمـاجهم االجـتماعي واالقتصـادي       
                                                                                      منظومة األمم املتحدة واملنظمات أو املؤسسات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية وجلنة             "                                  مـتعددة، مبـا يف ذلك من خالل         

                                                                                                                 الصـليب األمحر الدولية ومجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر الوطنية واحتادها الدويل، واملنظمات غري احلكومية، أو                
   ".        اس ثنائي      على أس

                                                                                                        وكانـت إحـدى اخلطوات األوىل اليت اختذهتا الدول األطراف، وخاصة من خالل عمل اللجنة الدائمة املعنية                  -  ٦٤
                                           ً          ً                                                                   مبسـاعدة ضـحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، توضيح العبارات اليت تعترب رئيسية لتحقيق هدف توفري                 

            َّ          ً                وبات من املسلَّم به عموماً أن عبارة         .                مساعدة الضحايا     و        الضحايا             يما عبارتا                                               املسـاعدة لضـحايا األلغـام الربية، وال س        
                    ُ            ً         ً                                                       تشمل األشخاص الذين أُصيبوا، فردياً أو مجاعياً، بضرر جسدي أو نفسي، أو حلقتهم خسارة اقتصادية أو حرموا        الضحايا

          وإن اتباع   .                         ال تتعلق باستخدام األلغام                                                                                  بدرجة كبرية من التمتع حبقوقهم األساسية بسبب أعمال أو االمتناع عن القيام بأعم          
ْ  ُ                                             ً                                                       هنج عريض يف التعامل مع َمْن ُيعترب أنه ضحية من ضحايا األلغام الربية كان مفيداً يف توجيه األنظار إىل مدى اتساع رقعة                        َ                     

         ينصب على                      ً                                غري أن من الطبيعي متاماً أن معظم االهتمام ما برح           .                                                           الضـرر الذي تسببه األلغام الربية والذخائر غري املنفجرة        
                                                                               فلهؤالء األفراد احتياجات حمددة فيما يتعلق بالرعاية الطبية وإعادة التأهيل            .                                                 تقدمي املساعدة لألفراد املتأثرين مباشرة باأللغام     

ُ                                               وإعادة اإلدماج الطارئة واملستمرة، ويلزمهم تنفيذ اُألطر القانونية والسياسية على حنو يكفل محاية حقوقهم                                                .  

                                                                                        باإلضافة إىل زيادة وعيها باالحتياجات احملددة لضحايا األلغام الربية، وخاصة من خالل                                  وإن الـدول األطراف،    -  ٦٥
                                                                     ً          ً                                                 عمل اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، قد منا لديها إدراك واضح باملكانة                 

                                                              أثرون مباشرة باأللغام هم جمموعة فرعية من مجاعات أوسع من              واملت  .                                                   اليت حتتلها مساعدة ضحايا األلغام يف سياقات أوسع       
       ُ                                  ً                                                          وبيـنما ُيشار إىل مساعدة الضحايا بوصفها جزءاً ال يتجزأ من اإلجراءات املتعلقة باأللغام، فثمة                 .                    املصـابني واملعوقـني   

                           ية ضحايا األلغام الربية وعلى                                                                                   اختالفات سياقية هامة بني إزالة األلغام ألغراض إنسانية واألنشطة املتعلقة باملساعدة على رعا
                              ً     الذخائر غري املنفجرة ختتلف اختالفاً      /                                                 والتحديات املتصلة بتطهري املناطق امللوثة باأللغام       .                                  إعـادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم    

                                 ونتيجة لذلك، تطور نشاط إزالة       .      ً                                                                              نسـبياً عـن التحديات األخرى اليت تتعلق باجملاالت اإلنسانية واإلمنائية ونزع السالح            
                                                          غري أن املشاكل اليت يواجهها ضحايا األلغام الربية مماثلة           .                                ً      ً        ً      ً        أللغام لألغراض اإلنسانية بوصفه جماالً جديداً ومتخصصاً نسبياً        ا

                                                       وإن تقدمي املساعدة للضحايا ال يقتضي تطوير جماالت أو           .                                                          للـتحديات الـيت يواجههـا غريهـم من املصابني واملعوقني          
                                                                                ظم الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية القائمة وبرامج إعادة التأهيل واألطر                                                 ختصصات جديدة وإمنا يستلزم أن تكون ن      

       غري أنه   .                             مبن فيهم ضحايا األلغام الربية-                                         ً                                         التشـريعية واملتعلقة بالسياسات العامة مالئمةً لتلبية احتياجات مجيـع املواطنني           
  .                                  ق اليت يكثر فيها ضحايا األلغام الربية                  ُ  َ َّ                                    يقتضي إيالء أولوية ُمَعيَّنة لنظم الصحة وإعادة التأهيل يف املناط

                                                                                                                    وقـد أدى العمل املضطلع به لتنفيذ االتفاقية إىل وجهة النظر الشائعة بأن النداء من أجل مساعدة ضحايا األلغام                 -  ٦٦
  .                ُ                                                                                   الربية ينبغي أال ُيفضي إىل القيام جبهود ملساعدة الضحايا على حنو يستبعد أي شخص مصاب أو معوق بأي طريقة أخرى

                                                                                                                               ا أن الزخم املتولد عن االتفاقية فيما يتعلق مبساعدة الضحايا قد أتاح فرصة لتعزيز رفاهية كل من ضحايا األلغام الربية                      كم
                                                 ً                                وإن مساعدة ضحايا األلغام الربية ينبغي اعتبارها جزءاً من نظم الصحة العامة              .                                       وسـائر املصابني نتيجة احلروب واملعوقني     

ُ         واخلدمات االجتماعية، واُألطر امل                                                    بيد أنه، يف إطار هذه النظم العامة، جيب احلرص         .                                         تعلقة حبقوق اإلنسان املتوفرة يف بلد ما                           
                         فيما يتعلق بالرعاية    -                                                                                              عـلى ضـمان أن ضـحايا األلغام الربية واملعوقني اآلخرين حيصلون يف حياهتم على نفس الفرص                  
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                   كسائر القطاعات   -                           ملشاركة يف احلياة اجملتمعية                                                                             الصحية، واخلدمات االجتماعية، والدخل الذي يكفل البقاء، والتعليم، وا        
                                                                                                   وينبغي أن تتاح اخلدمات الصحية واالجتماعية لسائر شرائح اجملتمع، مبن فيهم ضحايا األلغام الربية                .                   األخـرى من اجملتمع   
  .               واملعوقون اآلخرون

                      ً   إعادة إدماجهم اجتماعياً                                                                                         ومثـة رأي شائع آخر متخض عن عمل اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة ضحايا األلغام و               -  ٦٧
         ً                ُ                                                                                                    واقتصـادياً، هـو أنـه جيب أن ُينظر إىل تقدمي املساعدة الوافية للناجني من األلغام الربية يف سياق أوسع يشمل التنمية                      

     ً                                            وكثرياً منها ليس يف وضع يتيح لـه تقدمي مستوى           .                                                      فالدول األطراف املتضررة من األلغام هلا قدرات خمتلفة         .          والـتخلف 
ٍ                 واٍف مـن الـرعاي                                  وإن العديد من الدول األطراف     .                                                                 ة واملساعدة االجتماعية لصاحل سكانه، ولضحايا األلغام بوجه خاص          

              وهو مقياس   -                                                                                                                   املتضـررة من األلغام، وال سيما يف أفريقيا، هلا حصيلة متدنية يف ما يتعلق بالرقم القياسي للتنمية البشرية                   
                                              وعالوة على ذلك، حيتل العديد من هذه الدول          .                  ية سكان بلد ما                                                          وضعه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتقييم مستوى رفاه       

                                                ولئن كان االلتزام السياسي مبساعدة الناجني من         .                                                                        األطـراف أدىن املراتب يف العامل فيما يتعلق بأداء النظام الصحي ككل           
َ  ُّ                          األلغـام الـربية داخل هذه البلدان أمراً أساسياً، إال أن ضمان إحداث َتَحسُّن حقيقي قد يستلز                               م التصدي هلواجس إمنائية                                   ً       ً                   َ 

    َّ                                                                                                ويسـلَّم اآلن على نطاق واسع بأن مساعدة الضحايا ينبغي أن تندرج يف إطار اخلطط واالستراتيجيات                  .           ً      أوسـع نطاقـاً   
                                                                                                             وبذلك فإن اجلهود اإلمنائية اليت تساعد ضحايا األلغام ستستفيد من مسامهات هؤالء الضحايا يف تنمية بلدهم من                 .        اإلمنائية

  .                                  لتامة يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية              خالل مشاركتهم ا

      فهي -                      ِّ                                                                           وباتت الدول األطراف تسلِّم بأن مساعدة الضحايا هي أكثر من جمرد قضية طبية أو تتعلق بإعادة التأهيل       -  ٦٨
                                                                                ويف هذا االجتاه، مت التأكيد على وجوب االسترشاد يف مساعدة الضحايا مببادئ من               .     ً                             أيضـاً قضية تتعلق حبقوق اإلنسان     

                                                                                                        امللكية الوطنية؛ وعدم التمييز ضد الضحايا؛ ومتكني الضحايا؛ واتباع هنج متكامل وشامل يراعي املنظور                :                يـنها ما يلي    ب
                                                                                                  اجلنسـاين؛ ومشـاركة سـائر الوكاالت احلكومية ذات الصلة، ومزودي اخلدمات، واملنظمات غري احلكومية واملاحنني؛     

  . )١٣ (                              والشفافية والفعالية؛ واالستدامة

ـ    -  ٦٩                                                                                                      ني اإلجنـازات الرئيسية اليت حققتها الدول األطراف، وال سيما من خالل عمل اللجنة الدائمة املعنية                          ومـن ب
     ولقد   .                                            ً          ً                                                           مبساعدة ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، حتسني اإلملام بالعناصر اليت تشملها مساعدة الضحايا             

                                                            دهتا دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف األمم املتحدة، األمر                                                               حظـي هذا اجلهد بدعم خاص من خالل عملية استشارية قا          
  :                                                                             الذي أفضى إىل الرأي الذي حيظى بقبول عام، وهو أن األولويات يف هذا اجملال تشمل ما يلي

         القائم؛                   إدراك نطاق التحدي   �

                                  والرعاية الطبية الطارئة واملستمرة؛  �

ِ     الطبيعي واألطراف االصطناعية واألجهزة املساِعدة؛                                    وإعادة التأهيل البدين، مبا يف ذلك العالج  �                                         

                                      والدعم النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي؛  �

                    ـــــــــــــــــــ

  Victim Assistance: A Comprehensive Integrated Approach  :                                      ورد شرح أويل هلذه املبادئ يف وثيقة معنونة  )  ١٣ (
  .    ١٩٩٩                                                           ، وزعتها سويسرا أثناء االجتماع األول للدول األطراف املعقود عام  )               هنج متكامل وشامل  :               مساعدة الضحايا (
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                        وإعادة اإلدماج االقتصادي؛  �
  .                                                         ووضع القوانني والسياسات العامة ذات الصلة وإنفاذها وتنفيذها  �

  .     ُ                                                            وقد أُحرز تقدم يف كل من هذه اجملاالت، إال أن التحديات ال تزال قائمة فيها

                           دراك نطاق التحديات القائمة إ

                                                                                                                 أصبحت الدول األطراف تدرك قيمة وضرورة البيانات الدقيقة واملستوفاة بشأن عدد الضحايا اجلدد لأللغام الربية،                -  ٧٠
                                                      نقص اخلدمات القائمة واملخصصة لتلبية احتياجاهتم هبدف        /                                                         وجممـوع عـدد الـناجني واحتياجاهتم احملددة، ومدى توفـر         

                                 ً                  ولقد اختذت مجعية الصحة العاملية إجراًء بشأن هذه          .                                                    دودة بأكرب قدر من الفعالية، ونوعية تلك اخلدمات                          استخدام املوارد احمل  
         أن يعمل   "                                            إىل املدير العام ملنظمة الصحة العاملية            ١٩٩٨                                                                       املسـألة حىت قبل دخول االتفاقية حيز التنفيذ، عندما طلبت يف عام             

                                تقييم أفضل آلثار اإلصابات اليت       )                      مجلة أمور، من بينها    (                      فيذ الربامج من أجل                                                     على تعزيز قدرة الدول املتضررة على ختطيط وتن       
    ً                                ورداً على ذلك، نشرت منظمة الصحة        .  )١٤ ( "                                                                                ختلفها األلغام املضادة لألفراد على الصحة من خالل وضع أو تعزيز نظم املراقبة            

                                         م األرضية والذخائر غري املنفجرة كمجوعة                                                              التوجيهات اإلرشادية بشأن اإلصابات النامجة عن األلغا           ٢٠٠٠                   العاملـية يف عام     
  .                                                              الذخائر غري املنفجرة وكدليل لكيفية استخدام هذه التعليمات        /                                                        تعلـيمات موحـدة جلمـع املعلومات بشأن ضحايا األلغام         

      إزالة                                   ً                       ِّ                                                               وصـارت هذه التعليمات فيما بعد منوذجاً لتصميم العناصر اليت تكوِّن نظام إدارة املعلومات اخلاصة باألعمال املتعلقة ب                 
         إريتريا،   :                          من الدول األطراف، هي      ٢٦                              وهو نظام حيظى بالدعم يف       -                                                       األلغـام، والـيت تتصـل بالبيانات اخلاصة بالضحايا          

                                                                                                                   وأفغانسـتان، وإكـوادور، وألبانـيا، وأنغوال، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتشاد، ومجهورية الكونغو الدميقراطية،      
                                                                                  سابقة، ورواندا، وزامبيا، والسودان، وشيلي، وصريبا واجلبل األسود، وطاجيكستان،                                              ومجهوريـة مقدونـيا اليوغوسالفية ال     

   .                                                                              بيساو، وقربص، وكمبوديا، وكولومبيا، وموريتانيا، وموزامبيق، ونيكاراغوا، واليمن-                  وغواتيماال، وغينيا 

         ً               فإن كثرياً من الدول                                                                                             وعـلى الـرغم مـن التقدم احملرز يف أدوات ومنهجية مجع البيانات ويف نظم املعلومات،                -  ٧١
                                                                                                                           األطـراف املتضررة من األلغام ما زالت ال تعلم إال القليل عن مدى انتشار الضحايا اجلدد وعدد الناجني الباقني على قيد                   

                                                                                             وحىت يف العديد من البلدان اليت تتوفر لديها نظم فعالة جلمع البيانات وإدارة املعلومات،                .                                احلـياة أو احتـياجاهتم احملددة     
                                                          َّ                                         ارة املعلومـات لإلجـراءات املتعلقة باأللغام، يعتقد أن احلاالت املبلَّغ عنها أو املسجلة ال تشمل مجيع ضحايا                 كـنظام إد  

                                            ً       ً                                                                    وينطبق هذا باخلصوص على البلدان اليت تشهد نزاعاً متواصالً أو اليت لديها حقول ألغام يف املناطق النائية، أو اليت                     .       األلغام
                                                              وباإلضافة إىل ذلك، فإن أفضل املمارسات يف جمال مجع البيانات            .                 الصحة العامة                                        تـتوفر هلا موارد حمدودة لرصد خدمات      

                                                                                                                   تضطلع هبا جهات أخرى غري الدول األطراف أنفسها، مع عدم توصل السلطات الوطنية حىت اآلن إىل السيطرة على هذه                   
                       يف تعزيز قدراهتا يف جمال     ٢٠٠٩      إىل    ٢٠٠٥                                                                    ويتمثل التحدي بالنسبة للعديد من الدول األطراف أثناء الفترة من          .         املسـألة 

                                                                                                                            مجـع البـيانات املتعلقة بضحايا األلغام، وإدماج هذه النظم يف إطار النظم القائمة املتعلقة باملعلومات الصحية، وضمان                  
  .                                                                                إمكانية الوصول الكامل إىل املعلومات من أجل دعم احتياجات واضعي الربامج وتعبئة املوارد

                    ـــــــــــــــــــ

                                      تنسيق العمل يف جمال الصحة العمومية خبصوص                                                 الـدورة احلاديـة واخلمسون جلمعية الصحة العاملية،      )  ١٤ (
   ).A51/VR/10  ،     ١٩٩٨     مايو  /      أيار  ١٦   (                    األلغام املضادة لألفراد
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     تمرة                           الرعاية الطبية الطارئة واملس

                                                                                                                  أصبحت الدول األطراف تعترب أن الرعاية الطبية الطارئة واملستمرة تتمثل يف اإلسعافات األولية الطارئة والرعاية                -  ٧٢
        َّ                                                               ومن املسلَّم به أن الرعاية الطبية الطارئة واملستمرة، أو انعدامها،            .                                                           الطبية الوافية، مبا فيها املعاجلة املختصة بواسطة اجلراحة       

        ُ                                        وبينما أُحرز شيء من التقدم يف تدريب اجلراحني          .                                                 تعايف ضحايا األلغام على املديني املتوسط والطويل                           لـه أثر عميق على     
                                                                       ً                                                  املختصـني يف معاجلة الرضوح واملعنيني بتوفري اإلسعافات األولية الطارئة، فإن بلداناً عديدة متضررة من األلغام ما زالت                  

                                                                التجهيزات واهلياكل األساسية الالزمة ملعاجلة اإلصابات النامجة عن                                                          تفيد عن وجود نقص يف املوظفني املدربني واألدوية و        
                       ملساعدة الدول األطراف،  )١٥ (                                        وعالوة على ذلك، فبينما وضعت مبادئ توجيهية  .                                   األلغام والرضوح األخرى معاجلة مناسبة 

  .                       ً                                       فإن التحدي ال يزال قائماً يف ما يتعلق بتطبيق هذه املبادئ التوجيهية

ٍ                                                                                   ذلـك، هنالك حتٍد ضخم ينبغي على العديد من الدول األطراف أن تتغلب عليه، وهو أن تضمن                                 وباإلضـافة إىل     -  ٧٣             
                                                                                                                           تدريب موظفي الرعاية الصحية العاملني يف املناطق املتضررة من األلغام يف جمال اإلسعافات األولية الطارئة، وذلك لالستجابة                 

                               وإن تدريب عامة الناس يف اجملتمعات   .                الرضحية األخرى                                                            اسـتجابة فعالـة لإلصـابات النامجة عن األلغام الربية واإلصابات    
                                                                                                                        املتضررة من األلغام لدى بعض الدول األطراف قد أثبت فعاليته يف خفض معدالت الوفيات عن طريق تقدمي الرعاية بأسرع                   

               النسبة للعديد                   ً     ً      وميثل التدريب أيضاً حتدياً ب      .                           َ                       وينبغي تطبيق الدروس املستخلَصة من هذه التجارب        .                        وقـت ممكن بعد احلوادث    
                                                                                       ً       ً                         من الدول األطراف، حيث يلزم أن يتلقى اجلراحون املختصون يف اإلصابات، وأن تتلقى املمرضات، تدريباً مناسباً كجزء ال                  

                                     ً       ً               كما يواجه العديد من الدول األطراف حتدياً متواصالً يتمثل           .                                                                  يتجزأ من الدراسات يف املدارس الطبية ويف إطار التعليم املستمر         
                                     ً                                                                             املرافق الطبية على أن توفر مستوى وافياً من الرعاية وأن يكون لديها املوظفون الضروريون واملعدات واللوازم                               يف ضمان قدرة    

                                                    ُ                          وعالوة على ذلك، يواجه بعض الدول األطراف مشكالت نامجة عن ُبعد اخلدمات عن               .                                   الضرورية الستيفاء املعايري األساسية   
  .                                      ابني الذين حيتاجون للرعاية إىل هذه املرافق                                        املناطق املزروعة باأللغام، حيث يصعب نقل املص

                                      إعادة التأهيل اجلسدي واألطراف االصطناعية

                                                                                                                إن إعـادة التأهـيل اجلسدي هي وسيلة حامسة األمهية إىل حتقيق اهلدف النهائي لضحايا األلغام الربية، أال وهو                    -  ٧٤
                                                 جوانب تلبية احتياجات ضحايا األلغام الربية يتعلق                                                وباتت الدول األطراف تعترب أن هذا اجلانب من         .                       إعادة االندماج التامة  

ِ                           بتقدمي اخلدمات يف جمايل إعادة التأهيل والعالج الطبيعي، والتزويد باألطراف االصطناعية واألجهزة املساِعدة، كالكراسي                                                                                                       
         ُ           افهم أو أُصيبوا يف                    َ  ّ                                                                                      ذات الدواليـب والَعكّازات، بغية النهوض بالرفاهية اجلسدية للناجني من األلغام الذين فقدوا أحد أطر              

      ُ                           ولقد أُحرز تقدم يف وضع املبادئ        .                                                           ُ                            مسـتوى الـبطن أو الصدر أو العمود الفقري، أو فقدوا بصرهم أو أُصيبوا بالصمم              

                    ـــــــــــــــــــ

                                                                                             لوثـائق اإلرشـادية ذات الصلة الوثيقة الصادرة عن جلنة الصليب األمحر الدولية واملعنونة                       تشـمل ا    )  ١٥ (
Assistance for Victims of Anti-personnel Mines: Needs, Constraints and Strategy)      مسـاعدة ضـحايا األلغام                        

  Care in the Field for Victims of Weapons of War              وكذلك الوثيقة   ،  )                              االحتياجات والقيود واالستراتيجية  :              املضادة لألفراد
                  مؤسسة رعاية ضحايا    (Trauma Care Foundation                      ، والوثيقة الصادرة عن  )                                      الـرعاية امليدانـية لضحايا أسلحة احلرب   (

  . )                          إنقاذ األرواح، إنقاذ األوصال   (Save Lives, Save Limbs         واملعنونة   )        الصدمات



APLC/CONF/2004/5 
Page 34 

 

                                                تقومي األعضاء يف البلدان املتضررة من األلغام، حيث إن  /                                         ، ويف تدريـب أخصائيي تركيب بدائل األطراف    )١٦ (           التوجيهـية 
                                         غري أن االحتياجات يف هذا اجملال ال تزال          .                                               العناية إلعادة التأهيل اجلسدي وبدائل األطراف                           ً           االتفاقـية قد أولت مزيداً من       

                                                                        وعالوة على ذلك، مبا أن عدد الناجني من األلغام الربية يف تزايد مستمر، فإن        .                                      تـتجاوز مسـتوى املـوارد املخصصـة       
                                    اجلسدي وتركيب األطراف االصطناعية                                 وتشكل خدمات إعادة التأهيل     .                                            االحتياجات من املوارد سوف تزيد هي األخرى      

  .    ً       ً                                                    عامالً أساسياً للتعايف التام للناجني من األلغام الربية وإعادة اندماجهم

  :                               التحديات الرئيسية التالية       ٢٠٠٩       إىل       ٢٠٠٥               ً                                                  وعليه، فإن كثرياً من الدول األطراف سوف تواجه يف الفترة من             -  ٧٥
                                                                      سدي وزيادة إمكانيات االستفادة منها وضمان استدامتها؛ وزيادة عدد                                                              زيـادة الطاقات الوطنية يف جمال إعادة التأهيل اجل        

ّ                                                                                             املـتدربني من األخّصائيني يف جمال إعادة التأهيل مبن فيهم األطباء واملمرضات واألخصائيون يف العالج الطبيعي ويف تقومي                       
                                     مني املواصالت إىل هذه اخلدمات لضحايا                                                                                      األعضاء؛ وتوفري خدمات إعادة التأهيل يف اجملتمعات احمللية املتأثرة باأللغام، وتأ          

                                                                                                                         األلغـام الربية؛ وتشجيع سائر الوزارات ذات الصلة وكذلك املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية املعنية بشؤون الصحة                
  ن                                                                                                                             وإعـادة التأهيل على العمل على ضمان التنسيق الفعال يف جمال النهوض جبودة الرعاية وزيادة عدد األفراد الذين ينتفعو                  

               ومن مث، ينبغي     .                                                      ً       ً                             وإن التنسيق فيما بني مجيع اجلهات يف هذا امليدان سيكون عامالً أساسياً يف تسحن النتائج                .           باملسـاعدة 
  .                                                                               للدول األطراف أن تنظر بعني االستحسان إىل العمليات اليت تشجع التعاون والتآزر والكفاءة

                                    الدعم النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي

                                                                               طراف تعترب أن الدعم النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي يتجسدان يف األنشطة اليت تساعد                      أصـبحت الدول األ    -  ٧٦
  .                                                                                                                       ضـحايا األلغام على التغلب على الصدمات النفسية النامجة عن انفجار لغم بري والنهوض مبستوى الرفاهية االجتماعية                

                                      وتشتمل هذه األنشطة على جمموعات دعم        .     اعية                                                                           كمـا مت اإلقـرار بالعالقة السببية بني العوامل النفسية والعوامل االجتم           
                                                                                                                      األقران اليت تعمل على مستوى اجملتمع احمللي، ورابطات املعوقني، واألنشطة الرياضية واألنشطة املتصلة هبا، وعند الضرورة                

       وبينما   .   ام                                                                                         وميكن من خالل الدعم النفسي واالجتماعي املناسب حتقيق تغيريات هامة يف حياة ضحايا األلغ               .             اإلرشاد املهين 
                    ـــــــــــــــــــ

 Prosthetics and Orthotics                              ة منظمة الصحة العاملية املعنونة                                           تشـمل الوثـائق اإلرشـادية ذات الصلة وثيق     )  ١٦ (

Services in Developing Countries - a discussion document)      خدمـات األطـراف االصطناعية وتقومي األطراف يف البلدان                                                  
         واملعنونة   )                األلغام األرضية              شبكة الناجني من   (Landmine Survivors' Network                      ؛ والوثيقة الصادرة عن  )              وثيقة مناقشة�          النامـية  

Surviving Limb Loss, Life after Injury: A rehabilitation manual for the injured and their helpers ،  )   الـبقاء بعد فقدان                   
 Sue McDonough   وLiz Hobbs            التـي أعدهتا   )                                      دليل إعادة التأهيل للمصابني ومساعديهـم  :                             أحد األطراف، احلياة بعد اإلصابة

 Implementing  Prosthetics & Orthotics Projects in Low-Income Countries: A                       ؛ والوثـيقة املعـنونة   Ann O'Callaghan و

framework for a  common approach among international organizations (forthcoming)  )    تنفـيذ مشـاريع األطراف                        
                                                    إطار عمل من أجل اتبـاع هنج مشـترك بني املنظمات           :           خل املنخفض                                               االصطناعية وتقومي األطراف يف البلدان ذات الد      

  Handicap International                      ؛ والوثيقة الصادرة عن  )           ً ستصدر قريباً (         ، وآخرون Anders Eklund             ، اليت أعـدها  )         الدولـية 
 A review of assistance programs for war wound and other persons with         واملعنونة   )                            اهليئة الدولية ملساعدة املعوقني (

disabilities living in mine-affected countries: May 2004 lessons learned workshop report.   )  استعراض لربامج              
                      تقرير احللقة التدريبية   :                                                                                   املساعدة املقدمة جلرحى احلروب وغريهم من املعوقني الذين يعيشون يف البلدان املتضررة من األلغام

   ).                       َ    واملعنية بالدروس املستخلَصة    ٢٠٠٤     مايو  /  ار            املعقودة يف أي
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 ُ                                                                                                                        أُحـرز تقـدم يف بعـض اجملـتمعات احمللية املتضررة من األلغام، فإن هذا اجملال مل حيظ بالعناية أو باملوارد الالزمة لتلبية                 
             هو تعزيز       ٢٠٠٩       إىل       ٢٠٠٥                                                     والتحدي الذي سيواجه الدول األطراف يف الفترة من           .                                      احتياجات ضحايا األلغام تلبية وافية    

                                                                                                 يف هذه اجملاالت وبذل اجلهود الالزمة لتحقيق ذلك مبشاركة كافة اجلهات املعنية ذات الصلة، مبا                                        القدرات الوطنية واحمللية  
                                                                                                                       فـيها الوزارات املختصة، واخلرباء يف جمال التعايف من الصدمات، واجلامعيون، واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة                 

                                      وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تستفيد        .                   ات الضعيفة األخرى                                                            واملـنظمات غري احلكومية والوكاالت العاملة إىل جانب الفئ        
                                                                                                                       اجلهود املضطلع هبا لتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي استفادة كاملة من كون ضحايا األلغام أنفسهم ميثلون موارد وميكن                 

  .                            ّ                  التعويل عليهم بوصفهم شركاء بّنائني يف إطار الربامج

                      إعادة اإلدماج االقتصادي

                                                                                            األطراف أن إعادة اإلدماج االقتصادي يتجسد يف برامج املساعدة اليت حتسن املركز االقتصادي                             تعتـرب الـدول    -  ٧٧
                                                                                                                          لضـحايا األلغام يف اجملتمعات احمللية املتضررة من األلغام، وذلك من خالل التعليم، والتنمية االقتصادية للهياكل األساسية                 

                                                                     الناجون من حوادث انفجار األلغام الذين شاركوا يف عمل اللجنة             َ َّ َ وَبيََّن  .                                                القائمـة يف اجملـتمع احمللي، وإجياد فرص العمل        
                                                          ً          ً                                                             الدائمـة املعنـية مبساعدة ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً أن األولوية العليا بالنسبة إليهم هي إعادة                  

                                     لدى بعض اجملتمعات احمللية املتضررة                       وتنفيذ الربامج   )١٧ (        ُ                                     وبينما أُحرز تقدم يف وضع املبادئ التوجيهية        .                 ً  االندماج اقتصادياً 
             ً                                                                                            مبا يف ذلك مثالً التدريب يف جماالت الزراعة وتربية النحل والصناعات اليدوية وحمو األمية وتربية املاشية             -                مـن األلغـام     

         و احلصول     ِِ                                                                                                           واحلِِرف، واملبادرات املتعلقة باالئتمانات الصغرية، فإن الفرص املتاحة أمام ضحايا األلغام لتلقي تدريب مهين أ              
ِ  َّ                                         على وظيفة أو االستفادة من أية أنشطة أخرى مِدرَّة للدخل ال تزال قليلة يف كثري من البلدان                            والوضع االقتصادي لضحايا   .                                          

              إال أن زيادة     .                                                                                                             األلغـام يرتـبط إىل حد بعيد باالستقرار السياسي واحلالة االقتصادية يف اجملتمعات احمللية اليت يعيشون فيها                
                 وبالنسبة للعديد    .                                                                                 االقتصادي تسهم يف اعتماد ضحايا األلغام على أنفسهم ويف تنمية اجملتمع احمللي                                 فـرص إعادة االندماج   

                                                يف بناء وتنمية أنشطة اقتصادية مستدامة يف            ٢٠٠٩       إىل       ٢٠٠٥                                                           من الدول األطراف، سوف يتمثل التحدي أثناء الفترة من          
          ٍ                                                 ررين مباشرٍة من األلغام والذخائر غري املنفجرة وإمنا على                                                                           املـناطق املتضـررة من األلغام تعود بالنفع ليس فقط على املتض           

             ً     ً                                                                      وهذا ميثل حتدياً ضخماً ينبغي التغلب عليه باعتبار أن إعادة اإلدماج االقتصادي لضحايا األلغام       .                   ً       جمـتمعاهتم احمللـية أيضاً    
  .             ُ                                          الربية جيب أن ُينظر إليـه يف السياق األوسع للتنمية االقتصادية

     عامة                    القوانني والسياسات ال

                                                                                                            صارت الدول األطراف تنظر إىل القوانني والسياسات على أهنا التشريعات واإلجراءات اليت تكفل تعزيز املعاجلة                -  ٧٨
                          وهنالك العديد من الدول      .                                                                                              والـرعاية واحلمايـة الفعالـة لصاحل مجيع املواطنني املعوقني، مبن فيهم ضحايا األلغام الربية              

                                                                              ديها تشريعات حلماية حقوق املعوقني وتقدمي املساعدة االجتماعية يف شكل معاشات                                              األطراف املتضررة من األلغام اليت ل     

                    ـــــــــــــــــــ

  ،  )                            الصندوق العاملي إلعادة التأهيل   (World Rehabilitation Fund         ً                      انظر، مثالً، الوثيقة الصادرة عن   )  ١٧ (
                     مبادئ توجيهية لإلدماج    (Guidelines for Socio-Economic Integration of Landmine Survivors          وعـنواهنا  

   ).                               جني من حوادث انفجار األلغام الربية                       االجتماعي واالقتصادي للنا
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                                                                                                            غـري أن اإلنفاذ التام ألحكام التشريعات وتوفري املعاشات الكافية للحفاظ على مستوى معيشة معقول وضمان                  .    ً   مـثالً 
   .                               يات للعديد من هذه الدول األطراف                                                                       إمكانية االستفادة من اهلياكل األساسية العامة واخلاصة هي أمور ما زالت متثل حتد

                                                       ً                                                             وقد أحرز العديد من الدول األطراف املتضررة من األلغام تقدماً فيما يتعلق بوضع خطط العمل الرامية إىل تلبية                   -  ٧٩
                 وعالوة على ذلك،     .                                                                                               احتـياجات ضـحايا األلغام، أو بشكل أعم إىل حتسني خدمات إعادة التأهيل لصاحل مجيع املعوقني               

                                                    ً                                                    ه الدول األطراف املخططات املذكورة يف إطار خطط أوسع نطاقاً للتنمية أو احلد من الفقر، مثل أوراق                                أدمـج بعض هذ   
                                                                                               وبالنسبة لتلك الدول األطراف اليت تكون مسؤوليتها فيما يتعلق بضمان رفاهية ضحايا األلغام               .                           استراتيجية احلد من الفقر   

                                                               يتمثل التحدي يف مواصلة وضع وتنفيذ اخلطط الرامية إىل تلبية        ،    ٢٠٠٩       إىل       ٢٠٠٥                ً                           الـربية أكـثر إحلاحاً أثناء الفترة من         
                                                                                                               احتـياجات وحقوق ضحايا األلغام، وبشكل أعم حتسني خدمات إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي               

  .               لصاحل مجيع املعوقني

                               سلوب موضوعي يف عمل االتفاقية        ِّ                                                                         وتسـلِّم الـدول األطراف بأمهية وفوائد إدراج الناجني من األلغام الربية بأ             -  ٨٠
                                                                                 مبا يف ذلك يف اجتماعات الدول األطراف ويف برنامج العمل فيما بني الدورات، وال سيما داخل -                     على الصعيد الدويل -

                وسيتمثل التحدي    .                                             ُ                                                           البلدان األصلية للناجني من األلغام األرضية حيث ُتتخذ يف هناية األمر القرارات اليت تؤثر يف رفاهيتهم               
                                                      يف ضمان عدم تناقص اجلهود الرامية إىل ضمان هذه              ٢٠٠٩       إىل       ٢٠٠٥                                               سـبة إىل الـدول األطراف أثناء الفترة من              بالن

  .                          املشاركة املوضوعية بل زيادهتا

                                                                                                                 وباإلضـافة إىل حتديد العناصر ذات األولوية فيما يتعلق مبساعدة الضحايا، فإن العمل الذي اضطلعت به اللجنة                  -  ٨١
                                      ً          ً                                            ة ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً قد أكد أن مسؤولية مساعدة الضحايا تقع                                 الدائمـة املعنـية مبساعد    

                وهذا أمر منطقي،   .      ً                                                                                           أساساً على عاتق كل دولة طرف يوجد على أراضيها ناجون من األلغام الربية أو ضحايا ألغام آخرون          
                                                    واطنيها، وذلك على الرغم من األمهية األساسية اليت                                                                              باعتـبار أنه من املسؤوليات األساسية لكل دولة أن تضمن رفاهية م           

                                                                                                                       يكتسيها الدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنة الدولية إلدماج وتنفيذ السياسات والربامج اخلاصة بالدول األطراف اليت حتتاج                
                      وفري الرفاهية لضحايا                                                                                           وكما تقدم ذكره، تبني االتفاقية بالتفصيل مسؤولية مجيع الدول األطراف فيما يتعلق بت              .            إىل املساعدة 

                                                       من أجل رعاية وتأهيل ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم         "                                              ُ                     األلغـام بصـفة عامـة، وتشري إىل أن املساعدة ينبغي أن ُتقدم              
                                                                                           غري أن عمل اللجنة الدائمة قد وجه أنظار الدول األطراف إىل الصكوك واإلعالنات القائمة                 ".                      االجـتماعي واالقتصادي  

                                                                                       نطاق واليت توفر إرشادات إضافية فيما يتعلق بالوفاء هبذه املسؤولية إزاء ضحايا األلغام الذين                               الـيت حتظـى بقبول واسع ال      
   .                                               ميثلون، كما تقدم ذكره، فئة فرعية من سائر املعوقني

                                     دولة بتوافق اآلراء، قد أكد من          ١٧١                  ، الذي اعتمدته     )١٨ (    ١٩٩٣                                               إن إعـالن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لعام          -  ٨٢
    وأن   "                                                                                يع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عاملية، ومن مث، فإهنا تشمل دون حتفظ املصابني حباالت عجز      أن مج  "        جديـد   

      ينبغي  "                         كما جاء يف اإلعالن أنه         ".                                                                  ً                  أي متييز مباشر أو معاملة متييزية سلبية أخرى لشخص معوق يشكالن انتهاكاً حلقوقه             "

                    ـــــــــــــــــــ

  ، A/CONF.157/23                  وثيقة األمم املتحدة  (                                                       املؤمتـر العاملي حلقوق اإلنسان، إعالن وبرنامج عمل فيينا        )  ١٨ (
   ).    ١٩٩٣      يوليه  /     متوز  ١٢
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                                       ً            ن خالل إزالة مجيع احلواجز املفروضة اجتماعياً، سواء كانت       َّ                                              أن تؤمَّـن لألشخاص املصابني حباالت عجز فرص مكافئة م        
                             ، وطلب إىل اجلمعية العامة لألمم  "                                                                                              ماديـة أو مالية أو اجتماعية أو نفسية، اليت تستبعد أو تقيد املشاركة الكاملة يف اجملتمع              

   .                                                        املتحدة اعتماد قواعد موحدة بشأن ضمان تكافؤ الفرص للمعوقني

                                                                            ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بدون تصويت، القواعد العامة لألمم املتحدة بشأن              ، اعـتمد      ١٩٩٣           ويف عـام     -  ٨٣
ُ                            وهي وثيقة مت إبراز أمهيتها يف اجتماعات عديدة للجنة الدائمة، وُوزعت على نطاق              -   )١٩ (                           حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني                                                               

                                        ني، بوصفهم أعضاء ينتمون إىل جمتمعاهتم،                                                        واهلدف من القواعد العامة هو ضمان ممارسة املعوق         .                        واسع بني الدول األطراف   
       ُ                                              ً        ً       ً           وبينما ُتعترب القواعد العامة غري إلزامية، فهي تقتضي ضمناً التزاماً معنوياً             .                                              لـلحقوق وااللتزامات ذاهتا اليت ميارسها غريهم      

                 اقية، بأن تتخذ          ً     ً                                                                                            وسياسـياً قوياً من جانب اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وبالتايل من جانب مجيع الدول األطراف يف االتف                
  .                                                   اإلجراءات الالزمة من أجل حتقيق تكافؤ الفرص لصاحل املعوقني

                          َ                                                                                   إن الـنجاحات والـدروس املستخلَصة من العمل املضطلع به لتنفيذ االتفاقية قد ساعدت على حفز املزيد من                   -  ٨٤
           ً       األطراف علماً بسري                                  ويف هذا الصدد، أحيطت الدول        .                                                               اجلهـود عـلى الصـعيد الدويل حلماية حقوق املعوقني وتعزيزها          

                                                                                                                  املفاوضـات اجلاريـة من أجل وضع مشروع اتفاقية لألمم املتحدة بشأن حقوق املعوقني، وناقشت هذا املوضوع أثناء                  
   .                                                                      ً          ً اجتماعات اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً

                                                  ال سيما من خالل املناقشات اليت جرت يف اجتماعات                                                               وقـد أفضى العمل الذي تضطلع به الدول األطراف، و          -  ٨٥
         الدول     مجيع                                                                ً          ً                                    الـدول األطـراف واملعنية مبساعدة ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، إىل رأي شائع بأن                 

      ن عدد               بصرف النظر ع-                                                                                        األطـراف الـيت هي يف وضع يتيح هلا تقدمي الدعم لضحايا األلغام عليها مسؤولية القيام بذلك        
                                                                         وإضافة إىل ذلك، أبرزت اللجنة الدائمة أن هذه املسؤولية تكتسي أمهية             .                                              ضـحايا األلغام الربية داخل دولة طرف حمددة       

               ُ           دولة طرف، حيث ُيرجح،       ٢٣                                                                                         ومن مث فإن التحديات القائمة أمام الوفاء هبذه املسؤولية كبرية للغاية لدى زهاء               -         بالغـة   
                                                                             ناك املئات أو اآلالف أو عشرات اآلالف من الناجني من حوادث انفجار األلغام                                                  حسب هذه الدول األطراف ذاهتا، أن ه      

                                                                                          إريتريا، وأفغانستان، وألبانيا، وأنغوال، وأوغندا، والبوسنة واهلرسك، وبوروندي، وبريو، وتايلند،   :              وهذه الدول هي  .      الربية
                                      وصربيا واجلبل األسود، وطاجيكستان،      ،                                                                         وتشـاد، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والسلفادور، والسنغال، والسودان       

  .                                                                     بيساو، وكرواتيا، وكمبوديا، وكولومبيا، وموزامبيق، ونيكاراغوا، واليمن-        وغينيا

                                                                                                                    ومـع عدم إغفال املسؤوليات إزاء ضحايا األلغام الربية أينما كانوا، فال بد من التوكيد بصورة أكرب على وفاء                    -  ٨٦
  .                                                                               هتا إزاء ضحايا األلغام الربية، وعلى تقدمي املساعدة هلذه الدول عند الضرورة                                                  الـدول األطراف املذكورة أعاله مبسؤوليا     

                                 ويف املرفق السادس، يرد هذا التحدي    .     ٢٠٠٩       إىل       ٢٠٠٥                                                                   ويصـبح هـذا التحدي أكرب بالنسبة لالتفاقية أثناء الفترة من            
                           خططها الرامية إىل معاجلة هذه                                                                             بصورة أدق من خالل عروض موجزة لنطاق املشكلة اليت تواجهها هذه الدول األطراف، و    

  .                                     املشاكل، وأولوياهتا فيما يتعلق باملساعدة

                    ـــــــــــــــــــ

  .    ١٩٩٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠         املؤرخة A/RES/48/96                                     انظر وثيقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة   )  ١٩ (
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                                                   مسائل أخرى أساسية لتحقيق األهداف الواردة يف االتفاقية -     ً خامساً 

                 التعاون واملساعدة

    لقى                                                                                 حيق لكل دولة طرف، يف وفائها بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية، أن تلتمس وتت               : "               على ما يلي    ٦            تنص املادة    -  ٨٧
               تقوم كل دولة    "                         وتنص االتفاقية على أن        ".                                                                       املسـاعدة من الدول األطراف األخرى، مىت أمكن ذلك، ويف حدود اإلمكان           

                                                                                                                      طرف تكون يف وضع يتيح هلا تقدمي املساعدة بتوفريها من أجل رعاية وتأهيل ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم االجتماعي                  
                                                                   أللغام، وإزالة األلغام واألنشطة املتصلة بذلك، وتدمري خمزون األلغام املضادة                                              واالقتصادي ومن أجل برامج للتوعية مبخاطر ا      

                تتعاون من أجل    "                                                                                             وعالوة على ذلك، فإن كل دولة طرف تقدم وتتلقى املساعدة مبوجب أحكام املادة ملزمة بأن                   ".       لألفراد
    ".                                                      ضمان التنفيذ الكامل والفوري لربامج املساعدة املتفق عليها

                                                                                                      فاقـية بوضـوح أن الوفاء بااللتزامات املتعلقة بتدمري خمزون األلغام املضادة لألفراد وتطهري املناطق                          وتـبني االت   -  ٨٨
ِ                                                                       املـزروعة باأللغام هي مسؤولية أُوِكل هبا إىل كل دولة طرف، مثلما أن ضمان رفاهية مواطين بلد ما                                مبن فيهم ضحايا -                            ُ 

                                                            أن التعاون واملساعدة عنصران هامان متاحان للدول األطراف                على    ٦                        ومع ذلك، تؤكد املادة       .                  مسؤولية وطنية  -        األلغام  
   .                                       اليت قد حتتاج إىل دعم يف الوفاء بالتزاماهتا

                                                                                                                 وحيـتمل أن تكون األموال اليت مت حتصيلها منذ إنشاء االتفاقية يف إطار اجلهود الرامية إىل مساعدة الدول على                    -  ٨٩
                                         وبلغ عدد الدول األطراف املاحنة يف إطار         .                     رات الواليات املتحدة                   مليار من دوال      ٢,٢                                  حتقيق أهداف االتفاقية قد جتاوزت      

  .           ً                                                               دولة طرفاً، يضاف إليها عدد من الدول األخرى غري األطراف ومن املنظمات الدولية   ٤٠                                اإلجراءات املتعلقة باأللغام حنو     
                        وهو أمر الفت للنظر     -                                                         ً                                       وظلـت مسـتويات التمويل املتاح على الصعيد العاملي مستقرة نسبياً طوال عدة سنوات ماضية                

   .     ١٩٩٧                                                         باعتبار أن وعي اجلمهور مبشكلة األلغام الربية بلغ ذروته يف عام 

                ُ                                                                                                ومثة دول أطراف ال ُتعترب يف عداد املاحنني التقليديني قد سامهت مسامهة هامة يف سياق اجلهود الرامية إىل مساعدة                    -  ٩٠
                                                            ر قوات حفظ السالم اليت تساعد على تطهري املناطق املزروعة                                     وكأمثلة على ذلك، ميكن ذك      .                                دول أخرى على تنفيذ االتفاقية    

                                                                                                                                 باأللغام، وبرامج التعاون الدفاعي اليت تستخدم لتدريب موظفني من البلدان النامية يف األنشطة املتعلقة بإزالة األلغام لألغراض                 
  .                 قة مبساعدة الضحايا                                                                      اإلنسانية، واملسامهات العينية للخرباء املستشارين، واملشاركة يف املبادرات املتعل

             يتمثل يف أن     "                                 اليت تكون يف وضع يتيح هلا ذلك       "                                                                     والتحدي بالنسبة لكل من الدول األطراف التقليدية وغري التقليدية           -  ٩١
                                        عن طريق وسائل مثل األموال املخصصة           ٢٠٠٩       إىل       ٢٠٠٥                                                                تضـمن جتديد االلتزام مبساعدة الدول األخرى أثناء الفترة من           

                                                                                                          تفاقية وتعزيز الدعم لإلجراءات املتعلقة باأللغام من خالل برامج إنسانية وإمنائية وأخرى متعلقة ببناء                                      للمساعدة على تنفيذ اال   
                                                                             وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدول األطراف اليت تكون يف وضع يتيح هلا تضييق               .                                 ً        السـالم وحفظ السالم تكون أوسع نطاقاً      

   .                                                             انية والربامج اإلمنائية أن تسعى إىل التغلب على هذا التحدي املستمر                                            الفجوة القائمة بني اجلهود املتعلقة باإلغاثة اإلنس

                            ومن املهم أن تواصل الدول       .                                                                                وتؤكـد الـدول األطـراف أن املساعدة على تنفيذ االتفاقية هي مسألة مجاعية              -  ٩٢
                       ع الدول األطراف املتضررة                                        بيد أن ما ال يقل أمهية عن ذلك، هو أن تضطل  .                                               األطراف اليت ميكن هلا ذلك تقدمي املوارد املالية      
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            وتشري األدلة    .                                                                                                        بنفسها هبذه املسؤولية بالكامل، وذلك من خالل احلصول على التزامات بتقدمي املوارد على الصعيد الوطين              
                        دولة أفادت بأن املوارد   ٢٤                                                      فمن بني الدول األطراف املتضررة من األلغام، هنالك ما جمموعه   .                        إىل أن هذا ما حيصل بالفعل

                                                                                                                     من مصادر وطنية واليت خصصت لإلجراءات املتعلقة بإزالة األلغام منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ تقدر يف جمملها                         املتأتية
   .                                      مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة   ٢٠٠            مبا يزيد على 

           اإلجراءات                                                                                            وميكـن للـدول األطراف أن تعجل بالتدابري الالزمة كيما تتوىل مسؤولياهتا كاملة عن طريق إدماج         -  ٩٣
                                                                      وهذا أمر منطقي، باعتبار أن وجود املناطق امللغومة أو االشتباه يف             .                                                          املتعلقة بإزالة األلغام يف إطار خططها اإلمنائية الوطنية       

                                                                                                     َّ                    وجودهـا يف معظم البلدان املتضررة يعوق التنمية االقتصادية وإعادة البناء االقتصادي، ويكبح إعادة الالجئني واملهجَّرين                
              ً                                                                                           ومن املنطق أيضاً أن يساهم الوفاء بااللتزامات الواردة يف االتفاقية مع مرور الوقت يف التنمية، وأن                  .          أوطاهنم       ً      داخلـياً إىل  

                                  ومن الطبيعي أن تواجه كل دولة        .                                                                                     يعزز قدرة الدول األطراف املتضررة من األلغام ويقلل من حاجتها للمساعدة اخلارجية           
                                                                           ، ولذلك يتعني على كل دولة طرف أن متيز املكانة اليت توليها لإلجراءات                                                           طـرف متضررة من األلغام حالة إمنائية خمتلفة       

   .  ٥                                                                                                    املتعلقة باأللغام يف صلب أولوياهتا اإلمنائية العامة، مع مراعاة احلاجة إىل الوفاء بااللتزامات الواردة يف املادة 

                                        وإن اجلهود املبذولة إلزالة هذه األلغام                                                                                    إن وجود املناطق امللغومة، أو االشتباه بوجودها، قد يزيد من حدة الفقر،              -  ٩٤
                                                    التالية إجراءات يف هذا املضمار، حيث أدرجت يف          ٣                                وقد اختذت الدول األطراف ال          .                                   قـد تسـاعد على احلد من الفقر       

        البوسنة   :                                                                                                                  أوراق اسـتراتيجيتها اخلاصـة بـاحلد من الفقر اجلهود الرامية إىل تطهري املناطق امللغومة وتعزيز فرص املعوقني                 
                                                                                       وبذلك، تكون هذه الدول األطراف قد أظهرت لغريها كيف ميكن هلذه القاعدة اهلامة اليت                .                        هلرسك، وتشاد، وكمبوديا    وا

َ                                                          جتسـدها املسـاعدة املقدمة من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل أن ُتستخَدم يف إطار الوفاء بااللتزامات الواردة يف                        ُ                                                          
                                                                    اف أخرى أساليب أخرى إلدماج االلتزامات الواردة يف االتفاقية ضمن                                             وإضافة إىل ذلك، استخدمت دول أطر       .         االتفاقية

  .                         اخلطط العامة للحد من الفقر

                                                                       ً     ً                                  ومت إبـراز دور البـنك الـدويل واملصارف اإلمنائية اإلقليمية بشكل عام بوصفها مصدراً ممكناً لتمويل الدول                   -  ٩٥
                                       لفعل على قروض يف هذا اإلطار، يف حني                                         ولقد حصل بعض الدول األطراف با       .                                     األطـراف الـيت حتـتاج إىل املساعدة       

                        ومع ذلك، يبقى التحدي      .                       َِ                                                                     اسـتفادت دول أخـرى من اِملَنح املقدمة من صندوق البنك الدويل لفترة ما بعد الصراعات               
      ً                                                                             َِ                                        مسـتمراً، وهـو أن تكـون الدول األطراف املتضررة من األلغام واعية متام الوعي بتوفر القروض واِملَنح يف إطار الوفاء                     

   .                      ات الواردة يف االتفاقية        بااللتزام

                                         َّ                                                                   وتـبني االتفاقـية بوضوح أن املساعدة ميكن أن تقدَّم بسبل شىت، مبا يف ذلك من خالل منظومة األمم املتحدة                     -  ٩٦
                                                                                                           واملـنظمات أو املؤسسات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية، وجلنة الصليب األمحر الدولية ومجعيات الصليب األمحر واهلالل     

                                                                                                    واحتادها الدويل، واملنظمات غري احلكومية، أو على أساس ثنائي، أو من خالل التربع لصندوق األمم                                 األمحـر الوطنـية   
   .                          ، أو لصناديق إقليمية أخرى )٢٠ (                                                       املتحدة االستئماين للتربعات من أجل املساعدة على إزالة األلغام

                    ـــــــــــــــــــ

  .                                                                                 صندوق التربعات االستئماين لتقدمي املساعدة يف إزالة األلغام التابع لألمم املتحدة                             تشري االتفاقية إىل      )  ٢٠ (
  .       َّ                                      وقد تغيَّر اسم هذا الصندوق منذ اعتماد االتفاقية
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                                  لدول األطراف املتضررة من األلغام             من ا    ٢٠                            ً      ً                                   وأدت مـنظومة األمم املتحدة دوراً رائداً يف مساعدة ما يزيد على              -  ٩٧
         ومنذ عام   .                                                                                                               على تنفيذ االتفاقية وعلى دعم األعمال املتعلقة باأللغام يف الدول غري األطراف ويف املناطق املتضررة من األلغام              

                          مليون من دوالرات الواليات    ١٥٠                                                                                 ، تولـت دائـرة األمـم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام إدارة ما يزيد على                 ١٩٩٩
  .                                                                                                                    املـتحدة من التربعات اليت قدمت إىل صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات للمساعدة يف األعمال املتعلقة باأللغام                

                                                                                                                      وما برحت منظمة الدول األمريكية تنهض بدور أساسي يف دعم تنفيذ االتفاقية يف منطقة األمريكتني، ويف دعم أكثر من                   
                                                                            للكرة األرضية، ويف إرساء التزام سياسي ومايل وتقين مبساعدة الدول األعضاء                                                  من الدول األطراف يف النصف الغريب          ١٠

                                                                           وباإلضافة إىل ذلك، فإن الصندوق االستئماين الدويل إلزالة األلغام وتقدمي املساعدة       .                                       فيها يف جمال األعمال املتعلقة باأللغام     
                                     عت منظمة حلف مشال األطلسي بدور ال                                                                                   لضـحايا األلغـام يشكل قناة هامة للتمويل يف جنوب شرقي أوروبا؛ واضطل            

                      ً                    وظل االحتاد األورويب واحداً من أهم املسامهني        .                                                                          يستهان به يف تقدمي الدعم لتدمري خمزون األلغام يف أوروبا وآسيا الوسطى           
        م تنفيذ            ً                                    وشرعت مؤخراً منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف دع    .                                                         يف األعمال املتعلقة باأللغام، مبا يف ذلك تدمري املخزونات        

   .                       االتفاقية يف آسيا الوسطى

                          مليون من دوالرات الواليات    ١٠٠                                                                      ومنذ أن دخلت االتفاقية حيز النفاذ، مجعت جلنة الصليب األمحر الدولية حنو       -  ٩٨
                                                                                                                        املـتحدة وخصصـتها للمساعدة على رعاية ضحايا األلغام الربية وإعادة تأهيلهم ولتنفيذ برامج التثقيف يف جمال خماطر                  

                                                                                           وكذلـك سامهت منظمات أخرى، وال سيما املنظمات األعضاء يف احلملة الدولية حلظر األلغام الربية، مسامهة      .         األلغـام 
                 وعالوة على ذلك،     .                                                                                                     هامـة يف هذه اجملاالت، باإلضافة إىل الدعم الذي قدمته يف جمال إزالة األلغام واجلهود املتصلة بذلك                

                                ً     ً                       الة األلغام لألغراض اإلنسانية مصدراً هاماً للمساعدة من خالل الدعم                                             فمنذ إنشاء االتفاقية، أصبح مركز جنيف الدويل إلز
   .                                                               التشغيلي والبحث ودعم العمليات العامة املضطلع هبا يف إطار االتفاقية

                                                              ً                                                والـتحدي الذي يواجه مجيع هذه اجلهات هو ضمان أن تبقى ملتزمة مستقبالً بأهداف االتفاقية بقدر ما كانت                   -  ٩٩
                                                                                                   ولئن كانت جهودها حامسة األمهية يف ضمان إحراز تقدم يف تنفيذ االتفاقية، إال أنه ال يزال هناك                   .                       ملـتزمة هبا يف املاضي    

                          ُ                                                         وعلى وجه التحديد، فبينما أُحرز تقدم كبري يف جمال بناء القدرات الوطنية، ال تزال التحديات   .                               الكـثري مما ينبغي القيام به     
                             وكما يبينه التقدم احملرز يف       .                                           تامة للجهود الرامية إىل تنفيذ االتفاقية                                                               قائمـة فـيما يتعلق بضمان ملكية السلطات الوطنية ال         

                                                                              ُ                                            إدراج اإلجـراءات املـتعلقة باأللغـام يف عملية النداءات املوحدة لألمم املتحدة، ينبغي أن ُتبذل اجلهود الالزمة لضمان                   
            وباإلضافة إىل   .                      نشطة اجلارية ذات الصلة                                                                                   اسـتدامة الدعـم والقيام، حيثما يلزم، بإدماج اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف األ          

            وسوف يتمثل    .                                                                                                  ذلـك، جنحـت منظمات عديدة يف احلصول على الدعم املايل والعيين من املنظمات اخلاصة ومن األفراد                
  .                                                                          التحدي، أثناء فترة التنفيذ املقبلة، يف ضمان اإلبقاء على هذا املستوى من االلتزام

                                                                                 موال للوفاء بااللتزامات أثناء فترة السنوات اخلمس املقبلة، فقد تعلمت الدول                                               وبيـنما ستلزم مبالغ كبرية من األ       -   ١٠٠
  .                                                                                                                          األطراف أن التعاون واملساعدة يف إطار السعي إىل حتقيق األهداف الواردة يف االتفاقية هو أمر يتجاوز جمرد العنصر املايل                  

                            ً     وسوف تواجه الدول األطراف حتدياً       .         قل أمهية             ُ                     ً            ُ                            فمعرفة كيف ُتنفق موارد متناهية جداً وألي أغراض ُتنفق هي مسألة ال ت            
       ً               ّ                                                          َ                                            مـتزايداً، أال وهـو ضمان فّعالية أكرب فيما يتعلق بتكاليف التنفيذ، وتطبيق الدروس املستخلَصة كتلك املتعلقة بالتنسيق                  

  .                               الفعال، والنهوض بامللكية الوطنية
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                              أن الدعم الالزم لبعض الدول                                                                                   والـتحدي اآلخـر بالنسـبة للدول األطراف هو أن تضمن، إن أمكنها ذلك،                -   ١٠١
               موضع التنفيذ  ٥                                                                                             األطـراف املتضـررة من األلغام اليت هي من أوائل الدول املنضمة إىل االتفاقية لن يزول قبل وضع املادة    

                                                          ً                                                           وهذه الدول األطراف املتضررة من األلغام تواجه، من جانبها، حتدياً يتمثل يف أن تزيد تربعاهتا الوطنية إلمتام اجلهد                    .      التام
  .                                                                             بينما تقوم يف الوقت ذاته باإلبالغ الفعال عن االحتياجات املتواصلة من املوارد اخلارجية

                                                                                                                     إن توفـري الرعاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج لضحايا األلغام الربية يقتضي يف كثري من األحيان إيالء اهتمام                   -   ١٠٢
                                                        ة بالنسبة للدول األطراف اليت هبا عدد كبري من ضحايا                                             ومواجهة هذا التحدي لن تكون سهل       .                          هلؤالء األفراد طيلة حياهتم   

                                                                                                      ويف العديد من احلاالت، لن يتسىن التغلب على هذا التحدي إال إذا أسهمت الدول األطراف اليت هي يف                    .                األلغـام الربية  
  .                                                                   وضع يتيح هلا ذلك بالقدر الالزم من املوارد واجلهود من أجل مساعدة الضحايا

                                                                                       عدد ضئيل من الدول األطراف احلصول على مساعدة من أجل تدمري خمزون األلغام، فقد                                   وبينما مل يطلب سوى    -   ١٠٣
                                             وباعتبار أن البعض من أحدث الدول األطراف         .                         ً                                                قامت دول أطراف قليلة جداً يف وضع يتيح هلا تقدمي هذا الدعم بتوفريه            

                                           دول األطراف جمتمعة أن تتغلب على التحدي                                                                                      يف االتفاقـية لديها أعداد كبرية من األلغام اليت تنتظر التدمري، جيب على ال             
  .                                                املتمثل يف ضمان التعاون يف هذا اجملال من جماالت التنفيذ

                         الشفافية وتبادل املعلومات

ٍ                 وتقتضي هذه املادة من كٍل من الدول         .                                                      منها على آلية هامة لضمان الشفافية يف التنفيذ         ٧                         تنص االتفاقية يف املادة      -   ١٠٤                      
  :                              اح وانتظام معلومات بشأن ما يلي                      األطراف أن تتبادل بانفت

  ؛ ٩                                          تدابري التنفيذ الوطنية املشار إليها يف املادة   �
                                                                                                       اجملموع الكلي ملخزون األلغام املضادة لألفراد اليت متلكها أو حتوزها، أو ختضع لواليتها أو سيطرهتا، مبا                  �

           ن، بأرقام                                                                                         يف ذلـك بـيان مفصـل بكل نوع من أنواع هذه املخزونات وكميتها، وكذلك، إن أمك                
                    جمموعات كل نوع منها؛

                                                                               ُ            قدر اإلمكان، مواقع مجيع املناطق امللغومة اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا اليت حتتوي، أو اليت ُيشتبه يف أهنا   �
                                                                                                       حتـتوي، على ألغام مضادة لألفراد، مبا يف ذلك أكرب قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوع وكمية                  

ِ    ادة لألفراد يف كل منطقة مزروعة باأللغام، ومىت ُزِرعت؛                          كل صنف من أصناف األلغام املض  ُ                                            
                                                                     َ  َ                              أنواع وكميات، وكذلك، إن أمكن، أرقام جمموعات كل األلغام املضادة لألفراد احملَتفَظ هبا أو املنقولة                 �

                                                                                               من أجل استحداث تقنيات كشف األلغام أو إزالتها أو تدمريها ومن أجل التدريب على هذه التقنيات،        
               ً                                                             غـرض تدمريهـا، فضالً عن املؤسسات اليت أذنت هلا الدولة الطرف باالحتفاظ باأللغام                      أو املـنقولة ل   

  ؛ ٣                             ً        املضادة لألفراد أو بنقلها، وفقاً للمادة 
                                                                                حالة برامج حتويل مرافق إنتاج األلغام املضادة لألفراد إىل نشاط آخر أو وقف إنتاجها هلا؛  �
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                                   ، مبا يف ذلك تفاصيل عن األساليب       ٥    و  ٤            للمادتني                                            ً           حالـة بـرامج تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً          �
      ُ                                                                                                الـيت سُتسـتخدم يف الـتدمري، ومكان كل موقع تدمري، ومعايري السالمة واملعايري البيئية املطبقة اليت                

              يتعني مراعاهتا؛
                                                                                                           أنواع وكميات مجيع األلغام املضادة لألفراد اليت مت تدمريها بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إىل                 �

                                                                                                        الدولـة الطـرف، مبـا يف ذلك بيان مفصل بكمية كل نوع من أنواع األلغام املضادة لألفراد اليت مت                    
                                                                      على التوايل، ومعها، إن أمكن، أرقام جمموعات كل نوع من أنواع             ٥    و  ٤            ًَ                تدمريهـا، وفقـاًَ للمادتني      

  ؛ ٤                                      ً        األلغام املضادة لألفراد يف حال تدمريها وفقاً للمادة 
                                      َ                                            نوع من أنواع األلغام املضادة لألفراد املنَتجة، إىل احلد املعروف عنها، وتلك اليت                              اخلصائص التقنية لكل    �

                                                                                        ِّ  متلكها أو حتوزها الدولة الطرف، مع العمل، إىل احلد املعقول، على إيراد فئات املعلومات اليت قد تسهِّل 
             أدىن، قياسات                                                                                          الـتعرف عـلى األلغام املضادة لألفراد وإزالتها؛ على أن تشمل هذه املعلومات، كحد               

                                                                        ً                       احلجم وتوصيالت كبسولة التفجري، واحملتوى من املواد املتفجرة، واحملتوى املعدين، وصوراً فوتوغرافية            
                                      ِّ               ملونة، وغري ذلك من املعلومات اليت قد تسهِّل إزالة األلغام؛

   ٢         الفقرة                                                                                            الـتدابري املتخذة إلصدار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إىل مجيع املناطق احملددة مبوجب               �
  . ٥         من املادة 

                                             ً      ً     ً                    ، جيب على كل دولة طرف أن تقدم إىل الوديع تقريراً أولياً وفقاً ألحكام               ٧              من املادة     ١     ً                   ووفقـاً ألحكام الفقرة      -   ١٠٥
     ً                                           يوماً من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لتلك           ١٨٠                    ً                                          يف أقرب وقت ممكن عملياً، وعلى أي حال يف موعد ال يتجاوز                " ٧       املادة  

ّ                                                   دولة صّدقت على االتفاقية أو انضمت إليها، أن تقدم             ١٤٤                  دولة من أصل        ١٤١  ُ                   وطُلب إىل ما جمموعه        ".              الدولة الطرف         
                                     الرأس األخضر، وسان تومي وبرينسييب،       :           التالية  ٥                  ً                                   وقد قامت بذلك مجيعاً ما عدا الدول األطراف ال              .                   هذا التقرير األويل  

   ).    سابع             انظر املرفق ال   . (                                     وسانت لوسيا، وغيانا، وغينيا االستوائية

                                            ً              َ               ، جيب على كل دولة طرف أن تقدم إىل الوديع سنوياً معلومات مستكَملة              ٧              من املادة     ٢     ً                 ووفقاً ألحكام الفقرة     -   ١٠٦
                           وكل دولة من الدول األطراف     .                   أبريل من كل عام    /        نيسان   ٣٠                                   َّ                             تتـناول السنة التقوميية السابقة، وتبلَّغ يف موعد ال يتجاوز           

                   إريتريا، وأنتيغوا    :        التالية  ]   ٢٤      ال     [                                         قد قدمته، فيما عدا الدول األطراف            ٢٠٠٤        يف عام                                            اليت كان عليها أن تقدم هذا التقرير        
                                                                                                                        وبـربودا، وأندورا، وباراغواي، وبربادوس، وبنما، وبوتسوانا، وبوليفيا، واجلمهورية الدومينيكية، وزمبابوي، وساموا،            

                                  يال، وفيجي، والكامريون، وكوستاريكا،                                                                     وسـانت كيتس ونيفس، وسوازيلند، وسيشيل، وغابون، وغامبيا، وغانا، وفرتو  
   ).                 انظر املرفق السابع   . (                               وليسوتو، ومدغشقر، وملديف، ونيوي

      إىل   ٧                                                           ً                            إىل أن األمني العام لألمم املتحدة حييل التقارير اليت يتلقاها وفقاً ألحكام املادة                ٧              من املادة     ٣              وتشري الفقرة    -   ١٠٧
            ، على السبل     ١٩٩٩                                          جتماع األول للدول األطراف الذي انعقد يف عام                                   واتفقت الدول األطراف، أثناء اال      .              الدول األطراف 

                                               ً      ً                   واتفقت، على وجه التحديد، على أنه سوف يكون عملياً وفعاالً من حيث              .                                              والوسـائل الـيت تكفل توزيع هذه التقارير       
               رونية والتحلي                                                                                                             الكلفـة أن تتاح التقارير على شبكة اإلنترنت، لتشجيع الدول األطراف على إحالة تقاريرها بصورة إلكت               

                ُ                                                          وعالوة على ذلك، اُتفق على أن تتاح لكل اجلهات املهتمة إمكانية االطالع              .                                                بالواقعـية فيما يتعلق مبسألة ترمجة التقارير      
                                         كما اعتمد االجتماع األول للدول األطراف        .                                                                             على التقارير املقدمة باعتبار أن ذلك يتماشى مع الغرض اإلنساين لالتفاقية          
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  َ  َّ                                                                                 وَتبيَّن أن هذه السبل والوسائل قدمت خدمة جيدة للدول األطراف أثناء السنوات اخلمس األوىل        .                 ً     منـوذج إبالغ مشتركاً   
                                                                                                    وإضافة إىل ذلك، فإن إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح قد اضطلعت، نيابة عن األمني العام لألمم              .              من استخدامها 

                                    دون أن تترتب على ذلك تكاليف       �                  ال لالطالع عليها                                                                    املـتحدة، بعمل جدير بالثناء، حيث تلقت التقارير وأتاحت اجمل         
  .                              إضافية بالنسبة إىل الدول األطراف

                                                                                             ً                 وترد يف مواضع أخرى من هذا االستعراض إشارات إىل معظم أنواع املعلومات املدرجة يف التقارير املقدمة وفقاً                  -   ١٠٨
                     ُ             ُ             املتعلقة باأللغام اليت ُيحتفظ هبا أو ُتنقل لألغراض                                                     وهنالك ثالثة جماالت مل يسبق تناوهلا تشمل املعلومات         .  ٧              ألحكام املادة   

                                                                                                       ، وحتويل مرافق إنتاج األلغام املضادة لألفراد إىل نشاط آخر أو وقف إنتاجها هلا، واخلصائص التقنية                 ٣                      املبيـنة يف املـادة      
  .                                                                   لأللغام اليت أنتجتها الدول األطراف يف وقت ما أو اليت متلكها يف الوقت احلاضر

                                                                              اآليت ذكرها عن األلغام املضادة لألفراد اليت احتفظت هبا أو نقلتها ألغراض               ٧٤                       الـدول األطراف ال         َ        وأَبلغـت    -   ١٠٩
   : ٣                                                                                           ً                 اسـتحداث تقنيات الكشف عن األلغام أو إزالتها أو تدمريها والتدريب على استخدام هذه التقنيات، وفقاً ألحكام املادة    

                                                                وأفغانستان، وإكوادور، وأملانيا، وأنغوال، وأوروغواي، وأوغندا،                                                               األرجنـتني، واألردن، وإريـتريا، وإسبانيا، وأستراليا،        
                                                                                                                       وآيرلـندا، وإيطالـيا، والـربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغالديش، وبوتسوانا، والبوسنة واهلرسك، وبريو،              

                       هورية ترتانيا املتحدة،                                                                                                وبيالروس، وتايلند، وتركمانستان، وتركيا، وتوغو، وتونس، واجلزائر، واجلمهورية التشيكية، ومج         
                                                                                                                       ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، والدامنرك، ورواندا، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي،            

                                                                                                      ، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسودان، وسورينام، والسويد، وشيلي، وصربيا واجلبل األسود، وطاجيكستان،            ر           والسـلفادو 
                                                                                                  وفرنسا، وفرتويال، وقربص، والكامريون، وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكولومبيا، والكونغو، وكينيا،                     بيساو،   �        وغينيا  

                                                                                                                      ولكسـمربغ، ومايل، ومالوي، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموزامبيق، ومولدوفا،             
                           ويقدم اجلدوالن الواردان يف      .                                       وهولندا، واليابان، واليمن، واليونان                                                           وناميبيا، ونيجرييا، ونيكاراغوا، وهندوراس، وهنغاريا،      

           وقدمت بعض    .                                  َ َّ                                         ً                                املرفق الثامن حملة عن عدد األلغام املَبلَّغ عن االحتفاظ هبا وعن نقلها يف سنوات شىت وفقاً للمادة املذكورة                 
   .                   ن استخدامها الفعلي                                                                         هذه الدول األطراف، على أساس طوعي، معلومات عن الغرض املتوخى من هذه األلغام وع

                                                                            التالية عن مرافق إلنتاج األلغام املضادة لألفراد إىل نشاط آخر أو وقف ذلك          ٢٢                                 وأبلغـت الـدول األطراف ال          -   ١١٠
                                                                                                                 األرجنـتني، وإسبانيا، وألبانيا، وأوغندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبريو،              :         اإلنـتاج 

                                                                                                      شيكية، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، ورومانيا، والسويد، وشيلي، وفرنسا، وكندا، وكولومبيا، واململكة                           واجلمهوريـة الت  
  .                                                            املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، واليابان

           ألفراد، مع                                                  ً                               التالية خصائص تقنية عما أنتجته أو حتتفظ به حالياً من ألغام مضادة ل               ٦٦                            وقدمت الدول األطراف ال        -   ١١١
َ  ِّ                                              إيـرادها معلومات قد ُتَسهِّل حتديد األلغام املضادة لألفراد وإزالتها                                                              األرجنتني، واألردن، وإريتريا، وإسبانيا، وأستراليا،       :                    ُ 

                                                                                                                             وأفغانسـتان، وإكـوادور، وألبانـيا، وأملانيا، وأنغوال، وأوروغواي، وأوغندا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال،              
                                                                                         اريا، وبنغالديش، والبوسنة واهلرسك، وبوروندي، وبريو، وبيالروس، وتايلند، وتركيا، وتشاد، وتونس،                 وبلجـيكا، وبلغ  

                                                                                                                        واجلمهورية التشيكية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، والدامنرك، ورومانيا، وزامبيا،            
       بيساو،   -                                                 ، وشيلي، وصربيا واجلبل األسود، وطاجيكستان، وغينيا                                                         وزمـبابوي، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسودان، والسويد     
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                                                                                                                  وفرنسـا، وقـربص، وكرواتيا، وكندا، وكولومبيا، والكونغو، وكينيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، ومايل، وماليزيا، واململكة         
                  النيجر، ونيجرييا،                                                                                                        املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، ومولدوفا، و            

  .                                                ونيكاراغوا، وهندوراس، وهنغاريا، واليابان، واليمن

                   ، السبل والوسائل       ٢٠٠٠                                                                                     واستعرضـت الدول األطراف، أثناء االجتماع الثاين للدول األطراف الذي عقد يف عام               -   ١١٢
                                الغ الطوعي عن املسائل املتعلقة                                       إلتاحة فرصة للدول األطراف لإلب                  االستمارة ياء                                                 التقنـية املتعلقة بتعميم التقارير، واعتمدت       

                                        كما أوصت الدول األطراف باستخدام هذه        .  ٧                                                                                باالمتثال والتنفيذ، واليت مل تشملها متطلبات اإلبالغ الرمسي الواردة يف املادة            
      رعاية                                                   ، وال سيما لإلبالغ عن املساعدة املقدمة من أجل           ٦                                                                االستمارة لإلبالغ عن أنشطة مت االضطالع هبا فيما يتعلق باملادة           

    ٦٢                               ، أصبحت الدول األطراف ال                     االستمارة ياء               ومنذ اعتماد     .                                                           تأهيل ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم االجتماعي واالقتصادي      
                                                                                     إسبانيا، وأستراليا، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا، وأنغوال، وأوروغواي، وآيرلندا،          :                                           التالية تستخدم وسيلة اإلبالغ الطوعي هذه     

                                                                                                   ل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنن، والبوسنة واهلرسك، وبوروندي، وبريو، وبيالروس، وتايلند،                                 وإيطالـيا، والـربازي   
                                                         ترتانيا املتحدة، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، ورواندا،        ة                                                                 وتركـيا، وتشـاد، وجامايكا، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهوري        

                                                             يلي، وصربيا واجلبل األسود، وطاجيكستان، وغواتيماال، وغينيا                                                                ورومانيا، وزمبابوي، وسلوفاكيا، والسودان، والسويد، وش     
                                                                                                                       بيسـاو، وفرنسـا، والفلـبني، وقـربص، وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، والكونغو، ومالطة،                -

                ا، ونيوزيلندا،                                                                                                        واملكسيك، ومالوي، وموريشيوس، وموزامبيق، وموناكو، والنرويج، والنمسا، والنيجر، ونيجرييا، ونيكاراغو         
  .                                   وهندوراس، وهولندا، واليابان، واليمن

                           ً            ، استعرضت الدول األطراف جمدداً السبل          ٢٠٠٢                                                               وأثـناء االجـتماع الرابع للدول األطراف الذي عقد يف عام             -   ١١٣
ُ  ِّ                      وعلى أساس االقتراحات الواردة يف ورقة مقدمة من الرئيس، ُشجِّعت الدول األ             .                                      والوسـائل التقنية لتعميم التقارير          طراف                                                     

                                                                                                                        عـلى االسـتفادة إىل أبعد احلدود من اإلمكانات اليت تتيحها استمارات اإلبالغ بوصفها أداة هامة لقياس التقدم احملرز                   
                                                                                                                واإلبـالغ عـن االحتـياجات، ووافقت على العمل، عند االقتضاء، مبوجب بعض االقتراحات احملددة الواردة يف ورقة                  

        معلومات  "                                                        احات تشجيع الدول األطراف على انتهاز الفرصة لتقدمي                                                وكمـا تقدم ذكره، اشتملت هذه االقتر        .         الرئـيس 
ٍ                                    ، على حنٍو يساعد يف تيسري جهود التعاون واملساعدة "      إضافية         .   

  ُ   ِّ ً                    ، ُمكمِّالً لتبادل املعلومات        ١٩٩٩                                                                             وكان برنامج العمل فيما بني الدورات، الذي وضعته الدول األطراف يف عام              -   ١١٤
                                                                             إن هذا الربنامج، باستخدامه مبادئ مثل الترابط املنطقي واملرونة والشراكة            .  ٧     ادة                      ً                الـرمسي املطلـوب قانونياً مبوجب امل      

  :                                                        ً     ً                والطابع غري الرمسي واالستمرارية واإلعداد الفعال، قد حقق جناحاً خاصاً يف اجملاالت التالية

              زيادة الوعي؛  •
                                    بلوغ تفاهم مشترك بشأن مسائل متنوعة؛ •
                    حتديد أفضل املمارسات؛ •
                                                            ربات واملعلومات بشأن الوسائل املتاحة ملعاجلة مشكلة األلغام الربية؛        تبادل اخل •
                                                                                                      إتاحـة الفرصـة ملختلف اجلهات العاملة يف مسائل تندرج يف نطاق اإلجراءات املتعلقة بإزالة األلغام                 •

   .                       لاللتقاء ومناقشة األفكار
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ً       ً                 واألهـم مـن ذلك هو أن برنامج العمل فيما بني الدورات شكّل منتدًى، سواءً                                                         للدول األطراف املتضررة من األلغام أو                                                         ّ      
                                                                                                                       للدول األطراف العاكفة على تدمري خمزون األلغام، لتبادل املعلومات فيما يتعلق مبشكالهتا وخططها والتقدم احملرز يف جمال                 

       إمكاهنا                                                                                                                 املساعدة وأولويات هذه املساعدة، وأتاح الفرصة للدول األطراف اليت بوسعها تبادل املعلومات عن الدعم الذي ب               
                                                                                                    ويف هذا االجتاه، فإن تبادل املعلومات غري الرمسي الذي أتاحه برنامج العمل فيما بني الدورات قد                  .                     تقدميه ألن تفعل ذلك   

   .          ً                                                                ساعد كثرياً على تفعيل التدابري الواردة يف االتفاقية واملتعلقة بالتعاون واملساعدة

                                                           اجتماعاهتا السنوية للدول األطراف ويف اجتماعات اللجنة                                                             ومـنذ بدء نفاذ االتفاقية، قامت الدول األطراف، يف         -   ١١٥
          وعلى وجه    .                                                                                                                     الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، بتبادل املعلومات واآلراء بشأن تطبيق كثري من مواد االتفاقية              

  :                                        اخلصوص، ما برحت املسائل التالية موضوع نقاش

َ  ُّ     أي َتَعهُّد كل  (           من املادة  ١                                طراف الفقرة الفرعية ج من الفقرة                   ، ناقشت الدول األ   ١                       فـيما يتعلق باملادة       �  َ   
                                                                                                       دولـة طـرف بأال تقوم البتة مبساعدة أو تشجيع أو حث أي كان، بأي طريقة، على القيام بأنشطة                   

                                                        وكيفية فهمها لتطبيقها عندما تكون مشتبكة يف عمليات           ).                                      حمظورة على دولة طرف مبوجب االتفاقية     
                                                      وإضافة إىل ذلك، ناقشت الدول األطراف ما إذا كانت           .               ف يف االتفاقية                             عسـكرية مع دول غري أطرا     

                                                                                                           مسألة قيام دولة غري طرف يف االتفاقية بتمرير ألغام مضادة لألفراد عربها مسألة تندرج يف نطاق الفقرة                 
  .               الفرعية املذكورة

                    م املضاد لألفراد بأنه                                                  َّ ، ناقشت الدول األطراف ما إذا كان تعريف االتفاقية للَّغ ٢                        وفـيما يـتعلق باملادة      �
َ  ِّ                  لغم مصمَّم لالنفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريباً منه أو مالمسته لـه، ويؤدي إىل َشلِّ قدرات             "                              ً                                     َّ       

َ                             أو َجـرح أو قتل شخص أو أكثر             ً                َّ                                 تعريفاً يشمل األلغام اجملهَّزة بصمامات حساسة أو بأجهزة حساسة   "    
  .              مانعة للمناولة

                                   احلد األدىن املطلق من العدد الالزم       "                        األطراف ما الذي يشكل                      ، ناقشت الدول     ٣                        وفـيما يتعلق باملادة       �
                       ألغراض استحداث تقنيات      " ٣                       ً             املسموح باالحتفاظ به وفقاً للمادة         )"                               مـن األلغـام املضادة لألفراد      (

    ".                                                    الكشف عن األلغام أو إزالتها أو تدمريها والتدريب عليها

                    وعلى وجه اخلصوص، فإن   .                                   املعلومات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية                             ً     ً        وتؤدي املنظمات غري احلكومية دوراً هاماً يف تبادل -   ١١٦
                                             ّ                                    ً         التابع للحملة الدولية حلظر األلغام الربية قد وفّرت للدول األطراف وغريها من اجلهات مصدراً                           مرصد األلغام الربية          مبادرة  

   .                         إىل حتقيق أهداف االتفاقية     ً                                                                      مستقالً للمعلومات املفصلة بشأن اإلجراءات اليت تتخذها مجيع الدول فيما يتعلق بالسعي

                   ُ                                                                                         والـتحدي اهلـام الذي سُيطرح يف الفترة اليت تلي املؤمتر االستعراضي األول سوف يتمثل يف ضمان أن الدول                    -   ١١٧
  ،  ٧              من املادة     ١                                                                  ً                            املتبقية اليت مل تقدم حىت اآلن تقاريرها األولية بشأن تدابري الشفافية وفقاً ألحكام الفقرة                 ]  ٥      ال     [        األطراف  
                                   يف املائة يف سنة انعقاد املؤمتر         ٧٨                                                    وعالوة على ذلك، فبينما جتاوز معدل اإلبالغ العام           .                      بذلك بأسرع وقت ممكن           تقـوم   

                                                                                                                     االستعراضـي، سـيكون من باب التحدي ضمان أن تواصل الدول األطراف االمتثال اللتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير                 
                                                                      ل هذا األمر يكتسي أمهية خاصة بالنسبة للدول األطراف اليت شرعت يف                   وال يزا   .                                         السـنوية بعد انعقاد املؤمتر االستعراضي     
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                                                         ، وبالنسبة للدول األطراف اليت قررت االحتفاظ باأللغام املضادة   ٤                               ً                         عملـية تدمـري خمزوهنا من األلغام وفقاً ألحكام املادة           
                                   عالوة على ذلك، فإن التقارير السنوية  و  .  ٩                            ً                ، وتلك اليت تضطلع بتدابري وفقاً ألحكام املادة     ٣           ً                   لألفـراد وفقاً ألحكام املادة      

      أو   ٥                                                                                                                        املقدمة من الدول األطراف املتضررة من األلغام سوف تزداد أمهية، وذلك لتأكيد الوفاء بااللتزامات الواردة يف املادة                  
  .                                                                                   لإلحاطة، يف أبكر مرحلة ممكنة، بالتحديات اليت جيب التغلب عليها لضمان الوفاء هبذه االلتزامات

       ً                                                                                 ً        ام أيضاً بالنسبة إىل الدول األطراف تؤمن الدينامية، ليس فقط يف اجتماعات الدول األطراف، بل أيضاً                 ومـن اهل   -   ١١٨
  )                                                                              مثل برنامج العمل فيما بني الدورات، واملؤمترات واحللقات الدراسية اإلقليمية          (                                          يف الوسائل غري الرمسية لتبادل املعلومات       

                                                                       مثل االنفتاح يف تدمري األلغام املضادة لألفراد وتنظيف املناطق املزروعة           (       فافية                         ً                         والسبل غري امللزمة قانوناً الكفيلة بإضفاء الش      
   ).       باأللغام

                                        منع األنشطة احملظورة وقمعها، وتيسري االمتثال

   .                                                                      تتوىل الدول األطراف مسؤولية فردية ومجاعية عن ضمان االمتثال ألحكام االتفاقية -   ١١٩

                                                                     االتفاقية تقع يف املقام األول على عاتق كل دولة طرف، حيث ينبغي                                                   واملسـؤولية عن ضمان االمتثال ألحكام        -   ١٢٠
ِ                                         وُتلِزم هذه املادة كل دولة طرف بأن تتخذ          .  ٩                                                                             عـلى كل دولة أن تضع وتطبق، عند االقتضاء، التدابري الواردة يف املادة                ُ  

                                  نع وقمع أي نشاط حمظور على أي                                                                                               مجيع التدابري املناسبة، القانونية واإلدارية وغريها، مبا يف ذلك فرض جزاءات عقابية، مل            
  .                                                                         دولة طرف مبوجب االتفاقية يقوم به أشخاص أو يقع يف إقليم خيضع لواليتها أو سيطرهتا

                                                                   ، جيب على كل دولة طرف أن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة              ٧           من املادة     )  أ ( ١                        ومبوجـب أحكام الفقرة      -   ١٢١
َ  ِّ                   ً   َّ                     ، وأن ُتَضمِّن هذا التقرير سنوياً كلَّ ما يستجد من معلومات  " ٩            يها يف املادة                                   تدابري التنفيذ الوطنية املشار إل     "      ً          تقريـراً عـن       ُ      

                                                                                    التالية يف تقاريرها أهنا اعتمدت تشريعات يف إطار االمتثال لاللتزامات الواردة              ٣٧                             وأفادت الدول األطراف ال         .        وتطورات
                                                    ازيل، وبلجيكا، وبليز، وبوركينا فاسو، وترينيداد                                                                    إسـبانيا، وأسـتراليا، وأملانيا، وآيسلندا، وإيطاليا، والرب         :  ٩            يف املـادة    

                                                                                                                    وتوبـاغو، واجلمهوريـة التشـيكية، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وزمبابوي، والسويد، وسويسرا، وغواتيماال، وفرنسا،              
                                                                                                                   وكمـبوديا، وكـندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، ومالطة، ومايل، وماليزيا، واململكة املتحدة             

                                                                                                                    يطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريشيوس، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهندوراس،               لـرب 
                                                            التالية يف تقاريرها أهنا تعترب القوانني القائمة كافية           ١٨                                                وباإلضافة إىل ذلك، أفادت الدول األطراف ال            .                    وهنغاريا، واليابان 

                                                                                              لربتغال، وبلغاريا، وتونس، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،                      آيرلندا، وا   :                إلنفاذ االتفاقية 
                                       بيساو، والكرسي الرسويل، وكرواتيا،     -                                                                               والدامنـرك، ورومانـيا، وساموا، سلوفاكيا، وسلوفينيا، وطاجيكستان، وغينيا          

  .                         وليسوتو، واملكسيك، وهولندا

                              األرجنتني، وألبانيا، وأوغندا،     :                                            صدد اعتماد تشريعات إلنفاذ االتفاقية، وهي               ً               دولـة طـرفاً أهنا ب        ٣٢          وأفـادت    -   ١٢٢
                                                                                                            وبـاراغواي، وبـنغالديش، وبـنما، وبنن، وبوتسوانا، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتشاد، وتوغو، وجامايكا،     

                           ، وسيشيل، وشيلي، وصربيا                                                                                            ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطية، وجيبويت، والسلفادور، والسنغال، وسوازيلند، وسورينام         
    ٥٧      وهناك   .                                                                                                      واجلبل األسود، والفلبني، والكامريون، والكونغو، وكينيا، ومالوي، وموريتانيا، وموزامبيق، والنيجر، واليمن     
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                              والتحدي القائم فيما يتعلق     .  ٩         ً    ُ َ ِّ                                                                                دولة طرفاً مل ُتَبلِّغ حىت اآلن عن اختاذها أي من التدابري التشريعية املنصوص عليها يف املادة                 
       إن مل  ٩                                                                         هو أن تكفل مجيع الدول األطراف اختاذ التدابري التشريعية املطلوبة مبقتضى املادة     ٢٠٠٩     إىل     ٢٠٠٥               بالفـترة من    

  . ٧                          ُ َ ِّ             ً        تكن قد فعلت ذلك بعد، وأن ُتَبلِّغ عن ذلك وفقاً للمادة 

                        أخرى وارد ذكرها يف                                                                                              وإضـافة إىل اإلبالغ عن التدابري القانونية، قامت بعض الدول األطراف باإلبالغ عن تدابري              -   ١٢٣
                                                             ومن بني هذا التدابري نشر معلومات متعلقة باألنشطة احملظورة مبوجب      .                                              فـيما يتعلق مبنع األنشطة احملظورة وقمعها        ٩         املـادة   

                                                                                                                      االتفاقـية عـلى قواهتـا املسلحة، وإصدار نشرات خاصة بتدريب القوات املسلحة، وتوزيع نص االتفاقية يف األكادمييات                  
                                                                              غري أن الدول األطراف اليت أفادت عن اختاذها تدابري من هذا القبيل أو عن                .                             ر توجيهات إىل قوات الشرطة                    العسكرية، وإصدا 

                                    لذلك سيبقى معظم الدول األطراف يف        .                                                                                مواءمـتها بـني املذهب العسكري وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية قليلة           
  -                                    باإلضافة إىل التدابري القانونية      -                            نع األنشطة احملظورة وقمعها              ٍّ                                                   مواجهـة حتـدٍّ يتمـثل يف ضمان اختاذ مثل هذه التدابري مل            

  .           واإلبالغ عنها

                    وأثناء الفترة اليت     .                                                                            للدول األطراف وسائل متنوعة لتيسري املسائل املتعلقة باالمتثال وإيضاحها          ٨                  وتوفـر املـادة      -   ١٢٤
       وتضمنت   .                               ر غري رمسي بشأن هذه الوسائل                                                                               يتناوهلا هذا االستعراض، قامت إحدى الدول األطراف، هي كندا، بتيسري حوا          

                                   ً                                                                                  حصـيلة هذا احلوار اإلحساس الشائع عموماً بأن االمتثال ألحكام االتفاقية جيب أن ينظـر لـه يف سياق التعاون على                   
                                                                                                          وعالوة على ذلك، فإن الدول األطراف، إذ تسلم بضرورة تأمني االمتثال التام لكل االلتزامات الواردة يف                  .          التنفـيذ         تيسـري   

                               وجاء هذا التأكيد ليكرس روح       .                                                ً     ً                         ً     ً              تفاقـية، قد أكدت التزامها بتنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً وباالمتثال ألحكامها امتثاالً تاماً              اال
                                                                              ويف هذا الصدد، أقرت الدول األطراف مبسؤوليتها املتمثلة يف السعي إىل إيضاح              .                                             الـتعاون والتآزر اليت ميزت عملية أوتاوا      

  .                                                                                       التعاونية يف حال قيام شواغل خطرة تتعلق بعدم االمتثال ألي من االلتزامات الواردة يف االتفاقية                     هذه الشواغل هبذه الروح

                                                                       ً                                ومل تـتقدم أي دولـة طـرف إىل اجـتماع الـدول األطـراف بطلب للحصول على إيضاح وفقاً ألحكام                     -   ١٢٥
     من  ٥     ً               وفقاً ألحكام الفقرة                                                               ، كما مل تقترح أي دولة طرف عقد اجتماع خاص للدول األطراف          ٨                مـن املادة      ٢          الفقـرة   
                                                   ً                                                        ويؤكـد هذا، باإلضافة إىل مستوى االمتثال االستثنائي عموماً ألحكام االتفاقية، مدى التزام الدول األطراف                 .  ٨         املـادة   

             ً                      على العمل معاً بروح من التعاون بغية    " ٨           من املادة  ١                                                                      باألهداف الواردة يف االتفاقية، ويشهد على اتفاقها الوارد يف الفقرة         
   ".                                                 ري امتثال الدول األطراف اللتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية   تيس

                                                                 ، هنضت إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح مبسؤولية األمني العام لألمم   ٨                مـن املادة      ٩     ً              ووفقـاً للفقـرة      -   ١٢٦
                  ي احلقائق املأذون                                                                                                   املتحدة يف إعداد واستكمال قائمة بأمساء وجنسيات اخلرباء املؤهلني املرشحني إليفادهم يف بعثات تقص             

َ                                                   ً                         وقد َدَرجت إدارة شؤون نزع السالح على إبالغ الدول األطراف كافةً هبذه املعلومات              .  ٨              من املادة     ٨       ً           هبا وفقاً للفقرة      َ      .  
                                                                                                                               ومـنذ بدء نفاذ االتفاقية، قدمت الدول األطراف التالية أمساء اخلرباء املؤهل أملانيا، وبلغاريا، وتايلند، ومجهورية مقدونيا                 

  .                                                                           فية السابقة، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفيجي، وكرواتيا، وهنغاريا        اليوغوسال

                                                        ً                                                 وأشـارت إحـدى الدول األطراف، هي كولومبيا، إىل أهنا تواجه حتدياً تطرحه جهات مسلحة من غري الدول                   -   ١٢٧
                        حكام االتفاقية حبكم أن     ُ                                 وُيطلب إىل هذه اجلهات أن متتثل أل        .                                                     تضـطلع بأنشطة حمظورة على األراضي اخلاضعة لسيادهتا       
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                                                       ُ                                   ً                                   األنشـطة اليت تضطلع هبا خاضعة لوالية الدولة املعنية، وميكن أن ُتساءل عن إخالهلا بأحكام االتفاقية وفقاً لتدابري التنفيذ                   
  . ٩                                                 الوطنية اليت وضعتها الدولة الطرف مبوجب أحكام املادة 

            دعم التنفيذ

ِ           ألطراف الذي ُعِقد عام                  ً                                 كما لوحظ آنفاً، فإن االجتماع األول للدول ا        -   ١٢٨  ُ                                      قد أرسى برنامج العمل فيما بني           ١٩٩٩           
ٍ             ً    تأمني تنفيذ االتفاقية بانتظام وفعالية من خالل برنامج عمٍل أكثر تنظيماً    "                 الـدورات بغية                             وأقرت الدول األطراف، لدى    ".                                                     

             إشراك أوساط   "                   ذ االتفاقية بغية                                                          ُ                                     وضعها هذا الربنامج، بأمهية وجود جلان دائمة ملا بني الدورات ُتعىن باملسائل املتصلة بتنفي             
ُ   ً                                          دولـية عريضة للمضي قُُدماً يف حتقيق األهداف اإلنسانية لالتفاقية                          تنظيم العمل يف    "                                  وكان اهلدف من هذه العملية هو          ".                    ُ

    ".                         ِّ                                                      إطار االتفاقية بطريقة تعزِّز االستمرارية واالنفتاح والشفافية والشمولية وروح التعاون

ُ                ويف االجتماع الثاين للدول األطراف الذي ُعقد عام            ".                ان خرباء دائمة   جل "     ُ        ً            وقـد أُنشـئت أصالً مخس        -   ١٢٩                                    ٢٠٠٠     ،  
  "                                        تكنولوجيات األعمال املتعلقة بإزالة األلغام "            عندما أصبحت   "          جلان دائمة "َ  َّ                                       َخفَّضـت الدول األطراف هذا العدد إىل أربع     

                                              ذلك، زيدت كفاءة برنامج العمل فيما بني                  وإضافة إىل   .       ً      ً                                                      موضوعاً مدرجاً يف عمل اللجنة الدائمة املسؤولة عن إزالة األلغام         
                                                                                 ُ            ً                            الـدورات من خالل االتفاق على عقد مجيع اجتماعات اللجان الدائمة على التوايل أثناء دورتني ُتعقدان سنوياً، مدة كل                   

            تنظر يف تقدمي  "    ً                                                                           وفضالً عن ذلك، أوصت الدول األطراف الدول اليت تكون يف موقف يسمح هلا بذلك بأن            .             منهما أسبوع 
                                ويف وقت الحق، استجابت املفوضية        ".                                                                        ات لكـي تتاح لغات إضافية يف االجتماعات املعقودة فيما بني الدورات                تـربع 

                        ّ                                                                                                 األوروبـية هلذا النداء، وأّمنت منذئذ توفري خدمات الترمجة الشفوية باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية الجتماعات               
  .     ذلك                                           اللجان الدائمة دون حتميل الدول األطراف تكاليف

ِ                   وأجـرى االجـتماع الثالث للدول األطراف الذي ُعِقد عام            -   ١٣٠  ُ       ً      ً                                  تعديالً طفيفاً على بنية اللجنة، حيث نقل            ٢٠٠١                                       
                                                                                                                          املسـؤولية عـن التوعـية مبخاطر األلغام من اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة ضحايا األلغام إىل اللجنة الدائمة املعنية بإزالة          

ِ            دول األطراف الذي ُعِقد عام                             ويف االجتماع الرابع لل     .         األلغـام   ُ                                                   ، اتفقت الدول األطراف على أن يتم، يف برنامج             ٢٠٠٢                
                                                                                                       ً   العمل فيما بني الدورات يف املرحلة التمهيدية للمؤمتر االستعراضي األول، التركيز بدرجة أوضح على أكثر اجملاالت اتصاالً   

                                                 يت تظل خمزونة يف املستودعات؛ وتطهري املناطق اليت                                        تدمري األلغام املضادة لألفراد ال      :                                   بـاألهداف األساسية لالتفاقية، وهي    
َ                        توجـد فيها ألغام مضادة لألفراد؛ وتقدمي املساعدة لضحايا األلغام الربية؛ وضمان قبول مجيع الدول احلظَر املفروَض على                          َ                                                                                          

                مواصلة التركيز     ُ                    ، أُعيد تأكيد ضرورة         ٢٠٠٣                                                ويف االجتماع اخلامس للدول األطراف املعقود عام          .                       األلغام املضادة لألفراد  
  .                                       ً                   بقدر أكرب من الوضوح على أكثر اجملاالت اتصاالً هبذه األهداف األساسية

                                         ُ                                                               ويف كل اجتماع من اجتماعات الدول األطراف، انُتخب رؤساء ومقررون للجان الدائمة، حيث درجت العادة                -   ١٣١
                                       املرفق التاسع جدول بأمساء الدول األطراف       ويرد يف  .         ُ                                     َ                     على أن ُينتخب املقررون عن عام ما ليكونوا الرؤساَء عن العام التايل     

  .                               اليت تولت مناصب الرؤساء واملقررين

  ،     ٢٠٠٠                                                                                                      وأقرت الدول األطراف مبا للجنة التنسيق، اليت أنشئت يف االجتماع الثاين للدول األطراف املعقود عام                 -   ١٣٢
                                    َ       ، يف هنوضها باملهام املوكلة إليها، عمليةَ                                 وما برحت اللجنة املذكورة     .                                                         مـن قـيمة وأمهية يف فعالية أداء االتفاقية وتنفيذها         
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                        وإضافة إىل ذلك، عملت جلنة   .      ُّ                                                                                     الـتوجُّه وحتـرص على تطبيق مبدأ املرونة لدى تنسيقها برنامج العمل فيما بني الدورات              
                                                                                                                     التنسـيق بطـريقة منفتحة وشفافة، حيث أتاحت تقارير موجزة عن اجتماعاهتا لالطالع عليها يف موقع اإلنترنت ملركز                  

                                                                                           ّ                        ف الدويل إلزالة األلغام ألغراض إنسانية، ومن خالل تقارير أتاحها رئيس جلنة التنسيق للدول األطراف وضّمنها آخر                    جني
  .                           ما استجد من معلومات وتطورات

                        ً                                                                                   وأحاطـت الدول األطراف علماً مبا اضطلعت به هذه الدول األطراف املهتمة من عمل من خالل إنشاء برنامج                   -   ١٣٣
ِ                               ، الذي أّمن متثيالً على نطاق واسع يف االجتماعات اليت ُعِقدت ملناقشة االتفاقية                ٢٠٠٠     عام                           رعايـة االجـتماعات يف        ُ                                ً       ّ         .  

                                                                                                                     وإضافة إىل ذلك، أعربت الدول األطراف عن تقديرها ملركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض إنسانية على ما اتصف                  
                  ومنذ إنشاء برنامج   .                              املاحنة للربنامج كلفة إضافية                                                                        بـه من كفاءة يف إدارة برنامج رعاية االجتماعات ودون حتميل اجلهات           
                                                    أستراليا، وأملانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا،       :                                                                   رعايـة االجـتماعات، قدمـت الدول األطراف التالية تربعـات لـه          

          ذي سيتعني             والتحدي ال   .                                                                                               والدامنرك، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وكندا، واململكة املتحدة، والنرويج، والنمسا، وهولندا         
                                                                                                                      مواجهـته يف السنوات القادمة يتمثل يف اإلبقاء على مستوى التمويل الضروري لربنامج رعاية االجتماعات عقب انعقاد                 

                                                                                           وإضافة إىل ذلك، سيتعني على اجلهات اليت استفادت من الربنامج أن تعيد النظر يف املستوى                 .                         املؤمتـر االستعراضي األول   
  .                       الدعم الضروري جلهات أخرى                            املطلوب من املساعدة بغية ضمان 

                                           ُ                                                                    وأعربـت الدول األطراف عن تقديرها للطريقة اليت ُتسهم هبا وحدة دعم التنفيذ، املنشأة يف إطار مركز جنيف                   -   ١٣٤
  ،     ٢٠٠١                                    ًَ         ُِّ                                                                    الـدويل إلزالة األلغام ألغراض إنسانية عمالًَ بوالية اتُِّفق عليها يف االجتماع الثالث للدول األطراف املعقود عام                  

                     فقد حققت وحدة دعم      .     ً                                                                             ابـياً يف دعم جهود الدول األطراف يف سبيل وضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ                   ً      إسـهاماً إجي  
                                                                                                                         التنفـيذ توقعـات الـدول األطـراف يف دعم رؤساء كل من االتفاقية وجلنة التنسيق واللجان الدائمة وبرنامج رعاية                    

                                                  تصاالت ووضع امليزانية والتخطيط، ومن خالل إنشاء                                                                      االجتماعات، يف ما أدته اللجنة من عمل يف جماالت املواصالت واال          
  .                                   مركز التوثيق املندرج يف إطار االتفاقية

                               ُِ                                                                                واسـتجابت دول أطـراف كثرية عندما طُِلب إليها أن تقدم، على أساس طوعي، املوارد املالية الالزمة لتشغيل                   -   ١٣٥
                                          ستئماين للتربعات لوحدة دعم التنفيذ منذ                                                                                  وحـدة دعم التنفيذ، حيث قدمت الدول األطراف التالية تربعات للصندوق اال           

                                                                                                      أستراليا، وأملانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتايلند، واجلمهورية التشيكية، وجنوب            :     ٢٠٠١               إنشـائه عام    
            ، والنرويج،   ية                                             اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمال                                                         أفريقيا، والسويد، وكرواتيا، وكندا، وماليزيا، واملكسيك، و  

                                                                           والتحدي الذي سيتعني مواجهته يف السنوات القادمة سيتمثل يف تقدمي اجلهات             .                                          والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا   
 .           ً                                                                                   ِّ                           املاحنـة سـابقاً تربعات مستمرة ويف قيام دول أطراف إضافية باإلسهام، على أساس منتظم، يف آلية التنفيذ القيِّمة هذه                   
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 املرفق األول
 االنضمام إىل االتفاقية وبدء نفاذها/صديقتواريخ ت

       الدولة        االنضمام /             تاريخ التصديق                 تاريخ بدء النفاذ
  )١ ( *       إثيوبيا     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران ١

  *       األرجنتني     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول  ١٤     ٢٠٠٠     مارس  /      آذار ١
  *     األردن     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٣     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ١
        إريتريا     ٢٠٠١      أغسطس  /    آب  ٢٧     ٢٠٠٢      فرباير  /  اط    شب ١
  *       إسبانيا     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ١٩     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ١
  *        أستراليا     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ١٤     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ١
        إستونيا     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٢     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
          أفغانستان     ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول  ١١     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار ١
  *       إكوادور     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ٢٩     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
  *       ألبانيا     ٢٠٠٠      فرباير  /      شباط  ٢٩     ٢٠٠٠      أغسطس  /    آب ١
  *      أملانيا     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ٢٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *               أنتيغوا وبربودا     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ٣     ١٩٩٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
  *      أندورا     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران  ٢٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *     أنغوال     ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز ٥     ٢٠٠٣      يناير  /             كانون الثاين ١
  *        أوروغواي     ٢٠٠١      يونيه  /        حزيران ٧     ٢٠٠١      ديسمرب  /            كانون األول ١
  *      أوغندا     ١٩٩٩      فرباير  /      شباط  ٢٥     ١٩٩٩      أغسطس  /    آب ١
  *       آيرلندا     ١٩٩٧      ديسمرب  /            كانون األول ٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *   ندا    آيسل     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ٥     ١٩٩٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
  *       إيطاليا     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ٢٣     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
                   بابوا غينيا اجلديدة     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٢٨     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول ١
  *        باراغواي     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٣     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ١
  *       الربازيل     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ٣٠     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
  *       بربادوس     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٦     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ١
  *       الربتغال     ١٩٩٩      فرباير  /      شباط  ١٩     ١٩٩٩      أغسطس  /    آب ١
  *      بلجيكا     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول ٤     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *       بلغاريا     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول ٤     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *    بليز     ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان  ٢٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *       بنغالديش     ٢٠٠٠       سبتمرب /       أيلول ٦     ٢٠٠١     مارس  /      آذار ١
  *    بنما     ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين األول ٧     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان ١
  *   بنن     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *        بوتسوانا     ٢٠٠٠     مارس  /      آذار ١     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ١
  *            بوركينا فاسو     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ١٦     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١

                    ـــــــــــــــــــ

                  على أهنا مل تودع      .                                عن أهنا صدقت على االتفاقية         ٢٠٠٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩                     أعلنـت إثيوبيا يف       ) ١ (
  .                      املؤمتر االستعراضي األول                                   صك تصديقها لدى الوديع إال بعد اختتام



APLC/CONF/2004/5 
Page 51 

       الدولة        االنضمام /             تاريخ التصديق                 تاريخ بدء النفاذ
  *       بوروندي     ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٢     ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان ١
  *              البوسنة واهلرسك     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول ٨     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *       بوليفيا     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران ٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *   بريو     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران  ١٧     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
       بيالروس     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول ٣     ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ١
  *   لند   تاي     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ١
  *          تركمانستان     ١٩٩٨      يناير  /             كانون الثاين  ١٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
      تركيا     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥     ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ١
  *                ترينيداد وتوباغو     ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان  ٢٧     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *    تشاد     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ٦     ١٩٩٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
  *    توغو     ٢٠٠٠     مارس  /      آذار ٩     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ١
  *    تونس     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ٩     ٢٠٠٠      يناير  /             كانون الثاين ١
       ليشيت-      تيمور      ٢٠٠٣     مايو  /      أيار ٧     ٢٠٠٣      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
  *       جامايكا     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ١٧     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *      اجلزائر     ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول ٩     ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان ١
  *     بهاما      جزر ال     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ٣١     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *          جزر سليمان     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٦     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ١
          جزر القمر     ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول  ١٩     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار ١
                      مجهورية أفريقيا الوسطى     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٨     ٢٠٠٣     مايو  /      أيار ١
  *                 اجلمهورية التشيكية     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦     ٢٠٠٠      أبريل  /       نيسان ١
  *                    مجهورية ترتانيا املتحدة     ٢٠٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٣     ٢٠٠١     مايو  /      أيار ١
  *                    اجلمهورية الدومينيكية     ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران  ٣٠     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول ١
                          مجهورية الكونغو الدميقراطية     ٢٠٠٢     مايو  /      أيار ٢     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
                          دونيا اليوغوسالفية السابقة         مجهورية مق     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول ٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *              مجهورية مولدوفا     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٨     ٢٠٠١     مارس  /      آذار ١
  *            جنوب أفريقيا     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران  ٢٦     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *     جيبويت     ١٩٩٨     مايو  /      أيار  ١٨     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *       الدامنرك     ١٩٩٨     مايو  /      أيار ٨     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *        دومينيكا     ١٩٩٩  س    مار /      آذار  ٢٦     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول ١
  *           الرأس األخضر     ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ١٤     ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
  *      رواندا     ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران ٨     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول ١
  *       رومانيا     ٢٠٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠     ٢٠٠١     مايو  /      أيار ١
  *      زامبيا     ٢٠٠١      فرباير  /      شباط  ٢٣     ٢٠٠١      أغسطس  /    آب ١
  *       زمبابوي     ١٩٩٨      يونيه  /   ران     حزي  ١٨     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *     ساموا     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ٢٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *                 سان تومي وبرينسييب     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار  ٣١     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول ١
  *          سان مارينو     ١٩٩٨     مارس  /      آذار  ١٨     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *                        سانت فنسنت وجزر غرينادين     ٢٠٠١      أغسطس  /    آب ١     ٢٠٠٢      فرباير  /      شباط ١
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  *                سانت كيتس ونيفيس     ١٩٩٨      ديسمرب  /            كانون األول ٢  ٩   ١٩٩      يونيه  /        حزيران ١
  *          سانت لوسيا     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ١٣     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
  *         السلفادور     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ١
  *        سلوفاكيا     ١٩٩٩      فرباير  /      شباط  ٢٥     ١٩٩٩      أغسطس  /    آب ١
  *        سلوفينيا     ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٧     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان ١
  *       السنغال     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *        سوازيلند     ١٩٩٨      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٢     ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران ١
  *       السودان     ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٣     ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان ١
  *       سورينام     ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ٢٣     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
  *      السويد     ١٩٩٨      نوفمرب  /   ثاين          تشرين ال  ٣٠     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ١
  *      سويسرا     ١٩٩٨     مارس  /      آذار  ٢٤     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *       سرياليون     ٢٠٠١      أبريل  /       نيسان  ٢٥     ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول ١
  *     سيشيل     ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران ٢     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول ١
  *    شيلي     ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ١٠     ٢٠٠٢     مارس  /      آذار ١
                  صربيا واجلبل األسود     ٢٠٠٣  رب     سبتم /       أيلول  ١٨     ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ١
          طاجيكستان     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٢     ٢٠٠٠      أبريل  /       نيسان ١
  *     غابون     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٨     ٢٠٠١     مارس  /      آذار ١
  *      غامبيا     ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول  ٢٣     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار ١
  *    غانا     ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران  ٣٠     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول ١
  *       غرينادا     ١٩٩٨     غسطس  أ /    آب  ١٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *        غواتيماال     ١٩٩٩     مارس  /      آذار  ٢٦     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول ١
  *     غيانا     ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب ٥     ٢٠٠٤      فرباير  /      شباط ١
  *     غينيا     ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين األول ٨     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان ١
                غينيا االستوائية     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ١٦     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *       بيساو-      غينيا      ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ٢٢     ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
  *     فرنسا     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ٢٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *      الفلبني     ٢٠٠٠      فرباير  /      شباط  ١٥     ٢٠٠٠      أغسطس  /    آب ١
  *       فنـزويال     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ١٤     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
  *    فيجي     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران  ١٠     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *   قربص     ٢٠٠٣   ير    ينا /             كانون الثاين  ١٧     ٢٠٠٣      يوليه  /     متوز ١
  *   قطر     ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٣     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان ١
  *        الكامريون     ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ١٩     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار ١
  *             الكرسي الرسويل     ١٩٩٨      فرباير  /      شباط  ١٧     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *       كرواتيا     ١٩٩٨     مايو  /      أيار  ٢٠     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *       كمبوديا     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز  ٢٨     ٢٠٠٠      يناير  /             كانون الثاين ١
  *    كندا     ١٩٩٧      ديسمرب  /            كانون األول ٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *          كوت ديفوار     ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران  ٣٠     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول ١
  *         كوستاريكا     ١٩٩٩     مارس  /      آذار  ١٧     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول ١
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  *        كولومبيا     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٦     ٢٠٠١     مارس  /      آذار ١
        الكونغو     ٢٠٠١     مايو  /      أيار ٤     ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
       كرييبايت     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧     ٢٠٠١     مارس  /      آذار ١
  *     كينيا     ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين  ٢٣     ٢٠٠١      يوليه  /     متوز ١
  *      لكسمربغ     ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران  ١٤     ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول ١
       ليبرييا     ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣     ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران ١
  *        ليتوانيا     ٢٠٠٣     مايو  /      أيار  ١٢    ٠٠٣ ٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
  *          ليختنشتاين     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ٥     ٢٠٠٠      أبريل  /       نيسان ١
  *      ليسوتو     ١٩٩٨      ديسمرب  /            كانون األول ٢     ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران ١
  *     مالطة     ٢٠٠١     مايو  /      أيار ٧     ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١
  *   مايل     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران ٢     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *       ماليزيا     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ٢٢     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
  *      مدغشقر     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول  ١٦     ٢٠٠٠     مارس  /      آذار ١
  *      املكسيك     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران ٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *    مالوي     ١٩٩٨      أغسطس  /    آب  ١٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *     ملديف     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧     ٢٠٠١     مارس  /      آذار ١
  *        الشمالية          وآيرلندا                               اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   ٩٨  ١٩      يوليه  /     متوز  ٣١     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *         موريتانيا     ٢٠٠٠      يوليه  /     متوز  ٢١     ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين ١
  *        موريشيوس     ١٩٩٧      ديسمرب  /            كانون األول ٣     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *        موزامبيق     ١٩٩٨      أغسطس  /    آب  ٢٥     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *      موناكو     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ١
  *       ناميبيا     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ٢١     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
      ناورو     ٢٠٠٠      أغسطس  /    آب ٧     ٢٠٠١      فرباير  /      شباط ١
  *       النرويج     ١٩٩٨      يوليه  /     متوز ٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *      النمسا     ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران  ٢٩     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *      النيجر     ١٩٩٩     مارس  /      آذار  ٢٣     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول ١
       نيجرييا     ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧     ٢٠٠٢     مارس  /      آذار ١
  *         نيكاراغوا     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ١
  *         نيوزيلندا     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧     ١٩٩٩      يوليه  /     متوز ١
  *    نيوي     ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان  ١٥     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *       هندوراس     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *       هنغاريا     ١٩٩٨      أبريل  /    يسان   ن ٦     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *      هولندا     ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ١٢     ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ١
  *       اليابان     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *     اليمن     ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول ١     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ١
  *       اليونان     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥     ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ١

 ــــــــــــــــ
َ  ِّدولة مو ق *  =     .عة      
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 املرفق الثاين

َ  ِّ                              الدول اليت مل ت ص د ق على االتفاقية أو مل تنضم إليها  ُ             

             االحتاد الروسي         سري النكا
         أذربيجان         سنغافورة
        أرمينيا        الصومال
        إسرائيل     الصني
                       اإلمارات العربية املتحدة       العراق
  *         إندونيسيا     عمان
          أوزبكستان  *       فانواتو
  *        أوكرانيا       فنلندا

      إيران         فييت نام
        باكستان         ريغيزستان ق

     باالو          كازاخستان
        البحرين     كوبا

  *              بروين دار السالم       الكويت
      بوتان      التفيا
  *      بولندا      لبنان
       توفالو    مصر

      تونغا      املغرب
  *       جزر كوك                        اململكة العربية السعودية

  *          جزر مارشال        منغوليا
                         اجلماهريية العربية الليبية  )     بورما (       ميامنار 

                         اجلمهورية العربية السورية  )   حدة     املو-      واليات  (           ميكرونيزيا 
             مجهورية كوريا      نيبال
                                مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  *    هاييت
                     مجهورية الو الدميقراطية     اهلند

       جورجيا                        الواليات املتحدة األمريكية

                  ـــــــــــــــــ

  .        ِّ   دولة موقِّعة      *  =   
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 تدمري أو ضمان تدمري األلغام املضادةاملواعيد النهائية احملددة للدول األطراف ل
 ٥                                               ً              يف املناطق امللغومة اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا وفقا  ألحكام املادة لألفراد

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J

Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Argentina
Bosnia and Herz.
Burundi
Cambodia
Chad
Chile
Colombia
Congo, Rep of the
Croatia
Cyprus
D. R. of the Congo
Denmark
Ecuador
Eritrea
France
Greece
Guatemala
Guinea Bissau
Jordan
Macedonia, FYR
Malawi
Mauritania
Mozambique
Nicaragua
Niger
Peru
Rwanda
Senegal
Serbia & Montenegro
Sudan
Suriname
Swaziland
Tajikistan
Thailand
Tunisia
Turkey
Uganda
United Kingdom
Venezuela
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Costa Rica
Djibouti
Honduras

States Parties which in accordance with Article 7 have reported mined areas in accordance with Article 5 and have indicated that they have cleared these areas 

2013 2014

States Parties which in accordance with Article 7 have reported mined areas in accordance with Article 5

2010 2011 20122009



 

 

A
PLC

/C
O

N
F/2004/5 

P
age 56 

 املرفق الرابع

 ٥موجز املعلومات اليت قدمتها الدول األطراف بشأن الوفاء بااللتزامات يف املادة 

 :العمود جيم
 ز يف تطهري املناطق امللغومةالتقدم احملر

 :العمود باء
 اخلطط والربامج

 :العمود ألف
           ُ                             املناطق اليت ي عرف أهنا مزروعة بألغام مضادة 

           ُ                     لألفراد أو ي شتبه يف أهنا مزروعة هبا

 

                              تطهري حقول ألغام مساحتها         ١٩٨٩             مت منذ عام    
                                       كيلومتر مربع، كما مت تطهري منطقة          ٣٠٠      حوايل  

         ً      ً     كيلومتراً مربعاً،    ٢  ٥٢                        معـارك مساحتها حوايل     
                              من األلغام املضادة لألفراد        ٢٥٠     ٠٠٠          حيث دمر   

  .                                             ملـيون قطعة من الذخائر اليت مل تنفجر           ٣,٣ و
                مليون أفغاين       ١٠,٦                            وإضـافة إىل ذلـك، تلقى       

  .      ً                           تدريباً يف جمال التثقيف مبخاطر األلغام

                                                        ً                 إن برنامج العمل املتعلق باأللغام يف أفغانستان ما برح موضوعاً موضع            
              استراتيجية      ٢٠٠٣                       وأقرت احلكومة يف عام       .     ١٩٨٩             ذ منذ عام            التنفـي 

                        وهي هتدف يف الفترة بني       .                                          عمـل مـتعلق باأللغام مدهتا عشر سنوات       
                                                       إىل تطهري املناطق الشديدة التأثر ووضع عالمات حتدد             ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣

-    ٢٠٠٨                                                                 املناطق املتوسطة التأثر واملنخفضة التأثر، وهتدف يف الفترة بني          
ـ         ٢٠١٢                      ومن بني األهداف اليت      .                      ناطق املنخفضة التأثر                     إىل تطهـري امل

      تنفيذ   :           ما يلي      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                            تسعى أفغانستان إىل حتقيقها أثناء الفترة       
                                                                      اسـتراتيجيتها بدرجـة أكـرب من السالمة والكفاءة والفعالية، ومجع           
                                                                   معلومات عما للمخاطر من أثر على الصعيد اجملتمعي، ومجع معلومات          

                                            ناطق امللوثة؛ والتأكد من أن املناطق ذات                                       تقنـية وجغرافية دقيقة عن امل     
                                                                          األولوية قد أصبحت خالية من األلغام والذخائر اليت مل تنفجر؛ والتقليل           

  .                                                من اإلصابات والوفيات بالتشجيع على اتباع سلوك أسلم

   َّ                                                يقـدَّر جمموع مساحة املنطقة اليت يعرف أهنا ملوثة         
      من       ٧٨٨,٧                                        باأللغام والذخائر اليت مل تنفجر حبوايل       

    ٣١                مـناطق من        ٢٠٦                           لكيلومـترات املـربعة يف       ا
                                    من الكيلومترات املربعة من هذا           ١٥٧,٧ و  .       مقاطعة

ٍ    ، هبا أراٍض    "             شديدة التأثر  "                        اجملمـوع تعتـرب مناطق               
ٍ             زراعية وشبكات ري ومناطق سكنية ومراٍع وطرق                                          

  .    هامة

          أفغانستان

                               ماليني متر مربع من املناطق        ١٠               مت تطهري حوايل    
        ، وذلك      ٢٠٠٣-    ٢٠٠٠   ة              ً             امللوثـة سابقاً يف الفتر    

     ٨٠٤                                         بواسطة أنشطة املسح والتطهري، حيث دمر       
                   ومل يبق اليوم سوى     .                              من األلغام املضادة لألفراد     ٦

                                          ماليني متر مربع من املناطق املشتبه يف         ٦         أقل من   
              مليون متر        ١٥,٢٥                               أهنا مزروعة باأللغام من أصل      

   .     مربع

                يف االستراتيجية ُ                                          ُ           ُوضـع بـرنامج العمل األلباين املتعلق باأللغام، وأُدرج      
                               ومن بني األهداف اليت تسعى ألبانيا   .                               اإلمنائـية اإلقليمية حملافظة كوكس  

                    إجناز مجيع الدراسات     :           ما يلي      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                         إىل حتقـيقها يف الفترة      
  ،     ٢٠٠٥       ديسمرب   /                                                     االستقصـائية الفنية آلثار األلغام حبلول كانون األول       

                          اطق املتوسطة التأثر اليت                                                      مع إيالء األولوية للمناطق الشديدة الـتأثر واملن      
                                                                       يـتعني تطهريها؛ وتطهري مجيع املناطق الشديدة التأثر واملتوسطة التأثر          

                               ؛ وتطهري مجيع املناطق املنخفضة         ٢٠٠٦       ديسمرب   /                   حبلـول كانون األول   
                             ؛ والتقليل من األنشطة اليت         ٢٠٠٨       ديسمرب   /                           الـتأثر حبلول كانون األول    

                              ال التقليل من خماطر األلغام                                                هتدد احلياة باخلطر، عن طريق التثقيف يف جم       
  .                  من القرى املتأثرة  ٣٩                              بني الفئات املعرضة هلذه املخاطر يف 

         ً   كيلومتراً     ١٢٠                                      مثة شريط من األراضي األلبانية طوله       
                                  ُ                    على امتداد احلدود مع مقاطعة كوسوفو ُيشتبه يف أنه         

               وأجريت يف عام     .                                    توجـد فـيه ألغام مضادة لألفراد      
                  لغام الربية، تبني                                  دراسـة استقصائية آلثار األ         ١٩٩٩

                                  من املناطق امللوثة يف تروبوجي         ١٠٢              فـيها وجود    
        مليون      ١٥,٢٥                              وهـاس وكوكوس، تغطي مساحة      

ٍ      متٍر مربع   .  

        ألبانيا
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                                          سنة من العمل على إزالة األلغام، مت          ٢٥       خـالل   
   ١     ٤٨٢     ً                 لغماً على امتداد      ٧     ٨١٩     ١٢٠        تدمـري   

        ً                                 كيلومـتراً، ومت تطهري مساحـات جمموعهـا       
            يف املائة     ٥٨              ي ما نسبته                  هكتارات، أ    ٥٠     ٠٠٦

      ووضعت   .                                     من جمموع املناطق امللغومة يف اجلزائر     
   .                                 عالمات حول املناطق املتأثرة باأللغام

                                                       إن املناطق امللغومة، املوروثة عن الفترة االستعمارية،         .                                                تعكف اجلزائر على صياغة برناجمها الوطين إلزالة األلغام
  ى                                                  تقـع على حدود اجلزائر الشرقية مع تونس، وعل        

                  وتغطي هذه املناطق    .                               حدودهـا الغربـية مع املغرب     
      من   ٣     ٠٦٤     ١٨٠       ً                     هكـتاراً ويوجـد فيها        ٥     ٦٧٦

                       وإضافة إىل ذلك، هناك      .                           األلغـام املضـادة لألفراد    
                                               بعـض املـناطق يف الشـمال يشتبه يف أهنا مزروعة      

   .        باأللغام

       اجلزائر

                                                   إن أنشطة إزالة األلغام كانت قد بدأت يف أنغوال         
                   الشروع يف الدراسة                              قـبل عـدة سـنوات من        

                                                االستقصـائية آلثـار األلغام الربية، وكانت قد        
       اللجنة  (                                        أنشـئت اهلياكل املؤسسية املعنية بذلك       

                                               الوطنـية املشـتركة بني القطاعات إلزالة األلغام     
                                                واملسـاعدة اإلنسـانية، واملعهـد الوطين إلزالة        

             من بينها   �          منظمة     ٣٢           ً   وهناك حالياً      ).         األلغـام 
         مؤسسة    ١٢    و �           حكومية                        منظمة أنغولية غري     ٢٢

                                                   جتاريـة، ناشـطة يف جمايل إزالة األلغام والتوعية         
                         والربع األول من عام         ٢٠٠٢         ويف عام     .        مبخاطرها
                                      ، أفادت منظمات غري حكومية تعمل يف           ٢٠٠٣

         مليون     ٢,٨                                     جمال األلغام أهنا قامت بتطهري حوايل       
ٍ                                      مـتٍر مـربع من األراضي، ومبسح حوايل            ٧,٨     

ٍ                     ملـيون متٍر مربع، وبتدمري          ٥     ٠٠٠              ما يزيد عن            
  .                              قطعة من الذخائر اليت مل تنفجر  ١٣     ٠٠٠     لغم و

                                                                    إن الدراسـة االستقصائية آلثار األلغام الربية، اليت سيتم الفروغ منها يف    
                                                     ، ستكون حامسة األمهية من أجل وضع خطة استراتيجية             ٢٠٠٥       عـام   

                                       ويف غضـون ذلك، فمن بني األهداف اليت          .     ٢٠١٠-    ٢٠٠٦          للفـترة   
                                إجناز الدراسة االستقصائية آلثار      :                حتقيقها ما يلي                       تسـعى أنغـوال إىل      

                                                                         األلغـام الـربية؛ توسـيع نطاق أنشطة التنسيق اليت تضطلع هبا اللجنة            
                                                                      الوطنـية املشـتركة بـني القطاعـات إلزالة األلغام وتقدمي املساعدة            
                                                                    اإلنسـانية، حبيث تشمل هذه األنشطة املقاطعات؛ وتنمية قدرة املعهد          

                                                    ؛ وحتسني الناتج التشغيلي، مع عدم التأثري باجلودة                            الوطين إلزالة األلغام  
   .        والسالمة

    ١٨ُ                                               ُيعـتقد أن مجيع املقاطعات األنغولية، وعددها        
ُ             وُشرع يف عام      .                           مقاطعـة، متأثرة باأللغام         يف      ٢٠٠٣ 

                                                       دراسـة استقصـائية آلثار األلغام الربية بغية معرفة         
   .                             طبيعة املشكلة ونطاقها يف أنغوال

      أنغوال

  /               تشرين األول    ٢٧    و   ٢٦    مي                      عقـد يف لـندن يو     
                                    اجتماع للفريق العامل األرجنتيين         ٢٠٠٤        أكتوبر  

                                             الـربيطاين املشـترك بغية االضطالع بدراسة        -
   .                               َ  جدوى إزالة األلغام يف جزر املالفيَنس

    ١١                               ً                                  تعمـل األرجنـتني واململكة املتحدة معاً، إثر اتفاق أبرم بينهما يف       
                  وى خيارات إزالة                           ، على تقدير كلفة وجد        ٢٠٠١        أكتوبر   /           تشرين األول 

  .      َ  املالفيَنس /                      األلغام يف جزر الفوكالندز

      َ                    املالفيـَنس متأثرة بوجود     /                      إن جـزر الفوكالنـدز    
  .     لغم  ٢٠     ٠٠٠

        األرجنتني
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         ً      ً                   كيلومتراً مربعاً يف الفترة من        ٥٠                  مت تطهـري قرابة     
                 ، كما مت تقليل        ٢٠٠٣                  إىل هناية عام         ١٩٩٧     عام  

                                               مسـاحة األراضي املشتبه يف أهنا مزروعة باأللغام      
         ً      ً     كيلومتراً مربعاً،      ١٨٠                          مبسـاحة إضـافية قدرها      

                                            وذلـك من خالل عمليات املسح العام واملسح        
   .      التقين

                                                                          مثة جمموعة متنوعة من املرافق مت إدماجها مبركز األعمال املتعلقة باأللغام           
                             ، كما وضعت يف العام ذاته          ٢٠٠٢                                  يف البوسـنة واهلرسـك يف عـام         

                                تاحت الدراسة االستقصائية آلثار      وأ  .                                    االستراتيجية الوطنية إلزالة األلغام   
                ً                                                    األلغام الربية جماالً لتحسني عملية حتديد األولويات، وأفضت إىل إعادة          

                  ، تعتزم البوسنة       ٢٠٠٨-    ٢٠٠٥              وخالل الفترة     .                        الـنظر يف االستراتيجية   
        ٧١٦,٣٩                                                          واهلرسـك تقلـيل املساحات املزروعة باأللغام مبا مقداره          

         ً      ً     كيلومتراً مربعاً،     ٢١       وتطهري                                            كيلومـتر مربع باستخدام املسح املنهجي،       
         ً      ً           كيلومتراً مربعاً، ووضع       ١٤٠                                     ووضع عالمات دائمة حول ما مساحته       

             كيلومترات     ٥١٠                                               عالمـات على سبيل االستعجال حول ما مساحته         
                                                       ومن بني األهداف األخرى اليت تسعى البوسنة واهلرسك إىل           .        مـربعة 

        طر على                                            مواصلة التقليل مما تشكله األلغام من خما        :                      حتقـيقها مـا يـلي     
                                                                      السـكان، وذلـك بوضع برنامج متكامل للتوعية هبذه املخاطر، وبناء           
                                                                       القدرات على إزالة األلغام وعلى التوعية مبخاطرها، والعمل مع جهات          
                                                                أخـرى يف سـبيل إجيـاد األوضـاع الـيت تساعد على استحداث              
                                                                     تكنولوجـيات جديدة والعمل مبزيد من الفاعلية على مكافحة األلغام          

   .         وإزالتها

ـ              من حقول     ١٨     ٠٠٠ َّ                             دَّر أن مثـة مـا يزيد عن         ُ    ُيق
                                                   األلغام، يشتبه أن معظمها تقع بني خطوط املواجهة        

      ٢٠٠٣       ديسمرب    /                       وأجريت يف كانون األول     .      ً   سـابقاً 
                                                          دراسة استقصائية آلثار األلغام الربية، تبني فيها أن مثة         

                                              من اجملتمعات احمللية املتأثر باأللغام، صنفت        ١     ٣٦٦
              بتلك األلغام،    "              شديدة التأثر    "                       يف املائة منها بأهنا      ١١
      وهناك   .   هبا  "               متوسطة التأثر  "                         يف املائة منها بأهنا        ٥١ و

ٍ                      كيلومتٍر مربع من األراضي      ٢     ٠٠٠                مـا يقرب من             
   . ُ                      ً ُيشتبه يف أهنا حتوي ألغاماً

        البوسنة
       واهلرسك

  .                                                                     ال يوجـد لدى بوروندي بعد برنامج عمل وطين فيما يتعلق باأللغام            
      يوليه  /                                     خاطر األلغام ما برح ينفذ منذ متوز                                   وهـناك بـرنامج للتوعية مب     

  .                  مبساعدة اليونيسيف    ٢٠٠٣

                                          منطقة بأهنا ملغومة أو يشتبه يف أهنا          ١٤           مت حتديـد    
   .                          ملغومة يف مخس مقاطعات خمتلفة

        بوروندي

               تطهري مناطق       ٢٠٠٣    و     ١٩٩٢                    مت يف الفـترة بني      
                   من الكيلومترات         ٢٥١,٧٢                   مسـاحتها حـوايل     

                  األلغام املضادة        من    ٤١٩     ٧٩٤                    املربعة، دمر فيها    
                                من األلغام املضادة للدبابات       ١٢     ٦٣٣         لألفراد و 

                                         مـن الذخائـر اليت مل تنفجر أثناء            ٩٤٩     ٩٢٢ و
   .                  العمليات القتالية

      سبتمرب  /                                                              أنشـئت السلطة الكمبودية لألعمال املتعلقة باأللغام يف أيلول        
  .                                                            وهـي تتوىل تنسيق عمليات إزالة األلغام وإدارهتا وختطيطها          .     ٢٠٠٠

                                           استراتيجية وطنية لألعمال املتعلقة باأللغام،     ٢٠٠٣         عـام     َ        وأَعـدت يف  
                                                                          هدفهـا إدراج األعمـال املتعلقة باأللغام يف السياسة اإلمنائية الوطنية،           
                                                                 واحلـيلولة دون حـدوث خسائر يف األرواح نتيجة لأللغام، وتطهري           

       ومن بني   .     ٢٠١٢                                                      املـناطق املشـتبه يف أهنا مزروعة باأللغام حبلول عام         
      ما      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                         تسعى كمبوديا إىل حتقيقها يف الفترة                   األهداف اليت 

                    دراسة استقصائية       ٢٠٠٢       أبريل   /                أجنـزت يف نيسان   
                                                        آلثار األلغام الربية، تبني منها أن مثة مناطق مساحتها         

             ً       هنا حتوي ألغاماً أو             ً      ً ُ               كيلومتراً مربعاً ُيشتبه يف أ      ٤     ٤٦٦
                             ويـبلغ جمموع عدد القرى يف        .                    ذخائـر مل تـنفجر    

        قرى،    ١٣     ٩٠٨         زهاء     ٢٤                          مقاطعـات كمبوديا ال       
                  يف املائة منها      ١٢            ً                          نصفها تقريباً متأثر باأللغام وحوايل      
   ٥              وهناك قرابة     .                                    يواجـه مستويات عالية من التلوث     

        كمبوديا
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                                                                التقليل من عدد ومساحة املناطق املشتبه يف أهنا ملغومة؛ ووضع            :      يـلي 
                                                                    عالمـات دائمة حول املناطق املشتبه يف أهنا منخفضة التأثر؛ وتضمني           
                                                                      الدراسـة االستقصـائية آلثـار األلغام الربية آخر املستجدات؛ وإيالء           

  ؛     ٢٠٠٩                             ً                  الشديدة التأثر، وتطهريها مجيعاً حبلول عام                          األولويـة للمناطق  
                                                                      وتعزيـز محـالت التوعية مبخاطر األلغام؛ وضمان فعالية التنسيق على           

   .             الصعيد الوطين

            يف املائة     ١٠       وحوايل    .                          ماليني نسمة مهددون باخلطر   
ٍ                                   كيلومـتٍر مربع من املناطق املشتبه يف         ٧ ,   ٤٢٤       أو   �        

   .                                 أهنا ملغومة تعترب ذات أولوية عالية

ٍ         مليون متٍر مربٍع يف        ٢,٢                         مت تطهـري ما يزيد عن             ٍ          
  /                وكانون األول      ٢٠٠٠       سبتمرب   /                 الفترة بني أيلول  

     ً   لغماً    ١١     ٩٣١               ، حيـث دمر         ٢٠٠٣         ديسـمرب   
  .       قنبلة  ٩٤                     قطعة ذخرية مل تنفجر و  ٦٥     ٥٥١ و

      وتوضع   .                                              طة استراتيجية وطنية للعمل املتعلق باأللغام                    وضـعت تشاد خ   
  .                                                                         هـذه اخلطـة يف االعتبار يف ورقة استراتيجية تشاد للتقليل من الفقر            

                                                                       وهتدف تشاد إىل إخالء البلد من األلغام والذخائر اليت مل تنفجر حبلول            
                                                      ومـن بـني األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها يف الفترة             .     ٢٠١٥       عـام   
         ، وتطهري      ٢٠٠٦                               إجراء مسح تقين حبلول عام        :          ما يلي      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥

                                                                        مجـيع املناطق امللغومة املتبقية على امتداد احلدود مع السودان؛ ووضع           
                                                                  عالمـات حول مجيع املناطق املنخفضة واملتوسطة التأثر وتسييج هذه          

                                             ؛ وتطهري حقول األلغام يف منطقة وادي دوم؛            ٢٠٠٥                   املناطق حبلول عام    
                                        األلغام، وبناء قدرات هذه التوعية،                                         وزيـادة تطويـر التوعـية مبخاطر      

  .                       وإدراجها يف األنشطة األخرى

                          دراسة استقصائية آلثار        ٢٠٠١      مايو   /             أجنزت يف أيار  
               من اجملتمعات      ٢٤٩                                  األلغـام الربية، بينت أن هناك       

                                 من مقاطعات تشاد، اليت يبلغ        ٢٣                     احمللـية املتأثرة يف     
         منطقة     ٤١٧              ؛ وأن هناك      ٢٨                     جمموع عدد مقاطعاهتا    

ـ                                             ود ألغام فيها، وأن هنـاك ما مساحته                    يشـتبه وج
         ً      ًً                                    كيلومتراً مربعاًً من املناطق اليت يشتبه يف أهنا          ١     ٠٨١
   .       متأثرة

     تشاد

         بإزالة     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                           قامـت شـيلي يف الفترة       
                                   املزروعة يف اإلقليم اخلامس، وهي         ١٢٣              األلغام ال     

          ً                                          تقوم حالياً بإزالة ألغام يف مخسة من حقول ألغام         
                        العثور حىت اآلن على                            اإلقلـيم األول، حيث مت    

   .                                    من األلغام املضادة لألفراد ومت تدمريها   ٧٦٥

      يناير  / ُ                                                                أُجنـزت عملية وضع اخلطة الوطنية إلزالة األلغام يف كانون الثاين          
                وتعتزم شيلي يف     .                                                     ، وبـدأ العمل على إزالة األلغام يف العام ذاته             ٢٠٠٣
      بزهاء     ً                              حقالً من حقول األلغام امللوثة         ١٦         تطهري       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤        الفترة  
  .     ً      ً                                         لغماً مضاداً لألفراد يف األقاليم األول والثاين والثاين عشر  ١٣     ٥٨٢

     ً       ً       لغماً مزروعاً يف       ١١٤     ٨٣٠                        بينـت شيلي أن هناك      
  ،  )         مشايل شيلي  (                                    منطقة يف اإلقليمني األول والثاين         ٢٦
    وسط  (     ً       ً                           لغمـاً مـزروعاً يف اإلقليم اخلامس            ١٢٣ و

         مناطق    ١٠     ً       ً          لغمـاً مزروعاً يف       ٨     ٤٩٠    ، و  )      شـيلي 
      وهناك    ).           جنويب شيلي  (                       ن اإلقليم الثاين عشر             خمتلفة م 

  .                   حقول ألغام يف شيلي   ٣٠٨         ما جمموعه 

     شيلي

                            من معاهدة أوتاوا، حترز      ٥                         بغـية االمتثال للمادة     
                                  ً             حكومـة كولومبـيا يف الوقت احلاضر تقدماً يف         

                              حتديد املناطق امللغومة على     - ١  :                 اجملـاالت التالية  
  يف                                               يـد القوات املسلحة يف كولومبيا اليت زرعت         

                                          بدأت باالشتراك مع خمتلف اجلهات صاحبة           ٢٠٠٤       فرباير   /         يف شـباط  
                                                                          املصلحة كافة عملية يف جمال العمل على إزالة األلغام املوجودة يف البلد            

                           ومجعت هذه السياسة العامة      .      العمل                                  هدفهـا وضع سياسة وطنية لذلك       
  .                                  ً      ً                        بني الدروس املستخلصة واهتمت اهتماماً شديداً باخلصائص اإلقليمية       

          تشــرين  ١   و    ١٩٩٠                           يف الفــترة مــا بــني عــام 
ّ     ، سّجل       ٢٠٠٤        أكتوبر   /    األول                       نظام إدارة املعلومات    "   

            يف كولومبيا    "                                        اخلاصة باألعمال املتعلقة بإزالة األلغام    
          ن مزروعة                             منطقة يشتبه يف أن تكو      ٣     ٦٩٧        وجـود   

         كولومبيا
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  .                                               املاضـي حلماية نقاط اتصال أو قواعد عسكرية       
                                            وختضـع حقـول األلغـام هذه لوالية حكومة         
              ً                                كولومبـيا ووفقاً خلطة العمل الوطنية، وسوف       

           التدريب  - ٢  .                      ً               تـزال األلغام منها طبقاً لالتفاقية     
                                                 عـلى تطهـري حقول األلغام وعلى إزالة األلغام         
                                                ألغراض إنسانية، على أن يكون التشديد يف ذلك        

                                            وضع معايري وطنية إلزالة األلغام املضادة            عـلى 
                                        اعتماد معايري مناسبة إلزالة األلغام      - ٣  .         لألفـراد 

   ٧          تشــكيل - ٤  .                             تعكـس البيـئة الكولومبـية   
                                            جمموعـات مـن كلية اهلندسة يف اجليش الوطين        
                                          لالضـطالع بدور حمدد هو االهتمام باحلاالت        
                                                   الطارئة اإلنسانية الناشئة عن وجود ألغام مضادة       

                                        د وذخائر غري متفجرة وعما يتصل بذلك              لألفـرا 
                                             مـن خطر على احلياة والسالمة الشخصية وحق        

  .                      اجملتمعات احمللية يف التنقل

                                                                   وقـد وضـعت خطة العمل الوطنية إلزالة األلغام ألهداف حمددة هي            
      تعزيز   )  ١  :                                                                 تعزيـز أربعة عناصر يف العمل على إزالة األلغام يف كولومبيا          

                       وتقدمي مساعدة متكاملة     )  ٢   ،                                       املؤسسات على مستويات إقليمية خمتلفة    
  .                    واستراتيجية االتصال   )  ٤                         واالمتـثال لالتفاقـية،       )  ٣               إىل السـكان،    

      أغسطس  /     آب   ١٠                                                     ووافقـت اللجنة الوطنية املشتركة بني القطاعات يف         
                            ويف إطار املساعدة املتكاملة      .                                          عـلى خطة العمل الوطنية إلزالة األلغام      

            يجية وطنية                                                        للسـكان، وردت تفاصـيل وضع وتصميم وصياغة استرات        
                                                                     للتوعـية مبخاطر األلغام تشمل إصدار منشورات ومواد، بالتعاون مع          

      وتلقى   .                                                                وزارة التعلـيم والـثقافة واالتصـال، تساعد يف عملية الوقاية       
                                            ً      ً       ً                  املرصـد يف إطـار أعمال التوعية مبخاطر األلغام دعماً تقنياً ومالياً من             

         الدويل                                                             اليونيسـيف، وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومركز جنيف        
                                                                   إلزالـة األلغام ألغراض إنسانية، ومن منظمات غري حكومية تعمل يف           

  .                حمافظات يف البلد  ١٠

                          مـنطقة حددت مواقعها      ١     ٣٧١                   باأللغـام مـنها     
           وبعض حقول    .                                     اجلغرافـية بالنسبة إىل أماكن أخرى     

                                                    األلغام اليت حددت مواقعها توجد حول نقاط املياه،        
                                                 واملـدارس، والطـرق الفرعية، واهلياكل األساسية       

                                       وقد واصلت مجاعات مسلحة غري شرعية يف         .       العامة
                    دام األلغام املضادة                                     السـنوات القلـيلة املاضية استخ     

        ، وذلك   )                                  األجهزة املتفجرة املرجتلة يف الغالب     (        لألفراد  
                 ويتأثر بذلك حىت     .                                بكميات هائلة وبطريقة عشوائية   

                             حمافظة يف كولومبيا، وذلك       ٣٢    و   ٣٠               اآلن مـا بني     
  .                        بشكل رئيسي يف مناطق ريفية

   نت                                                                     سـيتم إجـراء مزيد من الدراسات االستقصائية للبت فيما إذا كا            
                                            ًَ                             املـناطق املشتبه يف أهنا مزروعة باأللغام هي ملغومةًَ بالفعل، وللبت يف            

   .                                         نوع برنامج إزالة األلغام الذي يلزم تنفيذه

                                                  مثة مناطق يف جنوب غرب الكونغو، على احلدود مع         
   .                      أنغوال، قد تكون ملغومة

          مجهوريـــة 
         الكونغو 

     ً                لغماً وبعض املواد       ٣٣٨                        قامت كوستاريكا بتدمري    
                                          املتناثرة على امتداد شريط من احلدود                املـتفجرة 
                   ويف احتفال جرى يف      .          ً   كيلومتراً    ١٧٨         طولــه   

         ، أصبحت      ٢٠٠٢         ديسـمرب    /                كـانون األول     ١٠
                                                كوستاريكا الدولة الطرف األوىل اليت أعلنت أهنا       
                                 ً                   أجنزت التزاماهتا بإزالة األلغام وفقاً ألحكام املادة       

   .              من االتفاقية ٥

                 وقامت وحدة حفر     .                  ع وحدات تشغيلية   ُ ِّ                             قُسِّـمت املنطقة امللوثة إىل أرب     
  .                          اخلنادق بعملية إزالة األلغام

 ُ                                                     أُفـيد أن مثـة مـناطق قريبة من احلدود الشمالية           
  .                        لكوستاريكا ملوثة باأللغام

          كوستاريكا

                                              متكنـت كرواتـيا، بواسـطة أنشـطة التطهري         
                                                واملسـوحات العامة والتقنية، من تقليص مساحة       

                                                           ً         لـدى كرواتـيا برنامج عمل وطين فيما يتعلق باأللغام، يتضمن أهدافاً       
                 ً                                                       يـتعني بلوغهـا سـنوياً فيما يتعلق بأنشطة املسح والتطهري يف الفترة            

                              أن مثـة مـنطقة مساحتها           ٢٠٠٤                 قـدر يف عـام      
         ً      ً                                 كيلومـتراً مـربعاً يشـتبه يف أهنا مزروعة           ١     ٣٥٠

        كرواتيا
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               لغام من حوايل                                       مناطقها املشتبه يف أهنا مزروعة باأل     
         ً   كيلومتراً   ١     ٣٥٠                        كيلومـتر مربع إىل       ٤     ٥٠٠

      ١٩٩٨                ويف الفترة بني      .     ٢٠٠٠     ً              مـربعاً منذ عام     
                  ، مت تطهري مناطق        ٢٠٠٣       يناير   /                 وكـانون الـثاين   

         ً      ً   ُ ِّ           كيلومتراً مربعاً، ُسلِّمت إىل           ١٧٣,٦٢         مساحتها  
      من     ٣٠٠     ٠٠٠              وهناك قرابة     .                 اجملـتمعات احمللية  

          مزروعة                                     املتفجرات من خملفات احلرب ما زالت     
   .             يف حقول ألغام

            من حمافظات   ١٤                     ث عثر على ألغام يف                  باأللغـام، حي     .     ٢٠١٠-    ٢٠٠٠
   .        حمافظة  ٢١                              مجهورية كرواتيا اليت يبلغ عددها 

             إىل كانون       ١٩٨٣                            طهـرت قربص يف الفترة من       
                            ، عشرة حقول ألغام حماذية         ٢٠٠٢       يناير   /       الـثاين 

       لغم    ١١     ٠٠٠                                       للمنطقة العازلة، ودمر ما يزيد عن       
          وكانون      ٢٠٠٠       يناير   /                           يف الفترة بني كانون الثاين    

                            ومجيع حقول األلغام املتبقية      .     ٢٠٠٢       يناير   /    لثاين ا
                            َّ       َّ        اخلاضعة لسيطرة مجهورية قربص مسيَّجة ومعلَّمة      

  . ٥    ً                           وفقاً لاللتزامات الواردة يف املادة 

             لغم مضاد    ٥     ٠٠٠                           حقل ألغام يوجد فيها        ٢٣      هناك     .                ً                                       جيري النظر حالياً يف برنامج لتدمري األلغام يف املناطق امللغومة
ٍ         لألفـراد يف أراٍض خا       .                         ضعة لسيطرة مجهورية قربص               

   .                                ولدى قربص سجالت جبميع حقول ألغامها

    قربص

                                                                      متـت بعـض عملـيات إزالـة األلغام، إال أنه مل يوضع بعد برنامج               
  .            إلزالة األلغام

         قرية يف    ١٦٥                                      املـناطق املشتبه يف أهنا ملغومة تؤثر يف    
  .        مقاطعة  ١١

ــة            مجهوريـ
ــو             الكونغـ

           الدميقراطية
                                 خرائط جديدة للمنطقة، ستوضع خطة                                  حاملـا تكـتمل عملـية وضع         

   .                         للتخلص من األلغام املتبقية
                                                        مثـة ألغام من احلرب العاملية الثانية موجودة يف شبه          

  .             كيلومترات   ١٠          ّ                          جزيـرة سكالّينغن اليت يبلغ طوهلا       
             لغم مضاد    ٨     ٣٠٠                                وكانت هذه املنطقة حتوي قرابة      

                                    لغم مضاد للدبابات، إال أن حبر        ١     ٦٠٠           لألفـراد و  
  .        ً                         مر أجزاًء من حقول األلغام هذه                      الشـمال قـد غ    

                                                     وتوجد حقول األلغام املتبقية يف منطقة طويلة وضيقة        
                                                  متتد من الشمال إىل اجلنوب، ويف الطرف اجلنويب من         

  .              ّ    شبه جزيرة سكالّينغن

        الدامنرك
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       متر    ٤٠       ٠٨٠,٧                            طهـرت جيـبويت ما جمموعه       
            قطعة من     ٤٠             ألغـام و      ٥٠٩                  مـربع، ودمـرت     

  .                  العمليات القتالية                                  الذخائـر الـيت مل تنفجر أثناء       
  ،     ٢٠٠٣  ُ                                           وأُجنـز برنامج إزالة األلغام يف هناية عام         

      يناير  /               كانون الثاين    ٢٩                        حيـث أعلنت جيبويت يف      
                                                 أهنـا قـد أوفت بالتزاماهتا بإزالة األلغام             ٢٠٠٤

  . ٥           مبوجب املادة 

      جيبويت   .           ً حتوي ألغاماً                    مناطق يشتبه يف أهنا  ٣           أفيد بوجود   .                                                كان لدى جيبويت برنامج إلزالة األلغام مدته ثالث سنوات

                                على تطهري أراضيهما احلدودية         ١٩٩٨                                اتفقـت إكوادور وبريو يف عام        
                     ً          ، وقعت إكوادور اتفاقاً بوضع         ٢٠٠١      مارس   /        ويف آذار   .                  من األلغام الربية  

                                                                        بـرنامج منظمة الدول األمريكية للمساعدة يف األعمال املتعلقة باأللغام          
َ         ومن املرتقب أن تنَجز عمليا   .                موضـع التنفيذ                           ت إزالة األلغام حبلول عام                 

  يف   :                                                         ومن بني األهداف اليت تسعى إكوادور إىل حتقيقها ما يلي           .     ٢٠١٠
                                                منطقة خطرية؛ وإجناز أنشطة إزالة األلغام يف          ١٥      تطهري    :     ٢٠٠٤       عـام   

     ً   متراً    ١٧     ٠١٧     ً      ً                    لغماً مضاداً لألفراد وتطهري         ٦٦٥                      لوخا وبيورا؛ وتدمري    
     ً   لغماً     ٣٣١           ة؛ وتدمري                منطقة خطري    ١٢      تطهري    :     ٢٠٠٥        يف عام     .      ً   مـربعاً 

     ً      ً                    مـتراً مربعاً يف مقاطعة مورونا    ٣٣     ٣٤٠     ً                      مضـاداً لألفـراد وتطهـري      
  .        سانتياغو

                          مناطق متأثرة باأللغام     ٥                          أبلغت إكوادور عن وجود     
                                                   ومنطقـتني يشـتبه يف أهنا ملغومة، تقع مجيعها يف          

     ً       ً    لغماً مزروعاً    ٦     ٦٨٢                            احلدود مع بريو، حيث يوجد      
     ٤٢٦     ٤٨١                                          عـلى امتداد منطقة تقدر مساحتها ب      

                    كانتونات متأثرة    ٧             مقاطعات و   ٤       وهناك    .     ً      ً  متراً مربعاً 
  .                     أو يشتبه يف أهنا متاثرة

        إكوادور

     إىل     ٢٠٠٠                                     قامـت إريـتريا يف الفـترة من عام      
    ٥٢     ٤٨٤     ٧٦٢          بتطهري       ٢٠٠٤       يونيه   /        حزيـران 

     ً      ً            لغماً مضاداً لألفراد     ٤     ٧٨١    ً      ً            مـتراً مربعاً وتدمري     
   .                    قطعة ذخرية مل تنفجر  ٥٠     ٣٩٩ و

      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                                 هداف اليت تسعى إريتريا إىل حتقيقها يف الفترة                   من بني األ  
                                                      إكمال عمليات املسح التقين، ووضع العالمات، والتطهري،         :            مـا يـلي   

                    نازح من العودة      ٦٥     ٠٠٠                                       وشن محالت توعية مبخاطر األلغام لتمكني       
     ١١٦                                              ؛ وتطهري املناطق املتبقية، اليت يبلغ عددها            ٢٠٠٦                 حبلول هناية عام    
  ،     ٢٠٠٩                                                    ديدة التأثر أو متوسطة التأثر، حبلول هناية عام                        منطقة وتعترب ش  

         ً      ً                                   كيلومـتراً مربعاً من األراضــي؛ والتقليل من          ٤٨                  وتطهـري قـرابة     
                                                             اإلصـابات باأللغام من خالل التوعية مبخاطرها ووضــع عالمات         

                         منطقة تقطنها جمتمعات       ٣٤٤                                         حـول املناطق املنخفضة التأثر، وعددها       
   .     حملية

                                  ة آلثار األلغام الربية أنه يوجد                           بينت دراسة استقصائي  
      ً     ً       ً                                  جمتمعاً حملياً متأثراً باأللغام وأن مساحة املناطق           ٤٨١

         ً   كيلومتراً     ١٢٩                                        اليت يشتبه يف أهنا ملغومة تبلغ حوايل        
                 منطقة ملغومة      ١٣٢                      وهـناك مـا جمموعه        .      ً   مـربعاً 

                         من هذه املناطق تعترب       ٨٧                          خاضعة لسيطرة إريتريا، و   
  .                             شديدة التأثر أو متوسطة التأثر

        إريتريا
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           ُ                     لألفراد أو ي شتبه يف أهنا مزروعة هبا

 

                           للمنطقة املشبوهة يف جيبويت،     ١٩٨٩ ُ                             أُجـري مسـح جـزئي يف عام         
           ً            ُ         وأجري مؤخراً مسح آخر، وسُتعلن       .               َّ       َّ       وأصـبحت اآلن معلَّمة ومسيَّجة    

  .     ً                                       قريباً تفاصيل عملية التطهري اليت يتعني القيام هبا

ُ                                                ُيشـتبه يف أن مستودع الدوداه العسكري، اخلاضع        
  .   ً اماً                                 للسيطرة الفرنسية يف جيبويت، حيوي ألغ

      فرنسا

                                                   أزالـت اليونان األلغام من حدودها مع بلغاريا،        
                            لغم ومئات قطع الذخائر       ٢٥     ٠٠٠           حيث دمرت   
          ً                         وجتري حالياً عمليات إزالة األلغام       .              اليت مل تنفجر  

                       وحقول األلغام الواقعة     .                          عـلى احلدود مع ألبانيا    
      ومت يف    .                              َّ         عـلى حدود اليونان مع تركيا مسيَّجة      

        تطهري      ٢٠٠٢      مايو   /       أيار   ٢٨    و     ١٩٥٤            الفترة بني   
  .              كيلومتر مربع   ١٥٠     ٠٠٠           ما يزيد عن 

  .                                    كتيبة تطهري حقول األلغام الربية         ١٩٥٤                               أنشـأ اجليش اليوناين يف عام       
                   يف غضون الفترة     ٥                                                      وبينـت اليونان أهنا ستفي بالتزاماهتا مبوجب املادة         

  .                        الزمنية احملددة يف االتفاقية

                      من األلغام املضادة      ٢٤     ٧٥١                     هـناك مـا جمموعه      
  .                                               اد مزروعة يف حقول ألغام قرب حدود اليونان           لألفر

                                                    وإضافة إىل ذلك، هناك حقول ألغام قدمية من احلرب         
                                                         العاملـية الثانـية يف مجـيع أحناء األراضي اليونانية،          

  .                     وخباصة يف مشال غريب البلد

        اليونان

                                                    قامـت غواتيماال أثناء عمليات إزالة األلغام اليت        
      ٢٠٠١    ير     ينا /                                  جـرت يف الفترة بني كانون الثاين      

             من القطع      ١٦٩            بـتدمري        ٢٠٠٤        مـارس    /     وآذار
   .                          ً             املتفجرة، بعضها كان ألغاماً مضادة لألفراد

                                   اخلطة األوىل إلزالة األلغام، وبدأت        ١٩٩٧         أغسـطس    / ُ            أُقـرت يف آب   
                وتسعى غواتيماال    .     ١٩٩٧       ديسمرب   /                                 عملـيات الربنامج يف كانون األول     

  .    ٢٠٠٥      يونيه  /                                     إىل إجناز برناجمها إلزالة األلغام يف حزيران

                                                  ال توجـد يف غواتيماال مناطق ملغومة حمددة، إال أنه      
                                                     توجد ألغام وأجهزة متفجرة متناثرة عرب أراضيها يف        

  .       منطقة  ١٣

         غواتيماال

      ٢٠٠٠       نوفمرب   /                                  مت يف الفـترة بـني تشرين الثاين       
     ٦١٠     ٠٠٠                تطهري قرابة        ٢٠٠٤       أبريل   /        ونيسـان 

                                          مـتر مربع من األراضي يف عاصمة بيساو، حيث    
                 قطعة ذخرية مل      ١٥     ٠٠٠       لغام و     أ  ٢     ٥٠٩ُ       ُدمـر   
  .     تنفجر

                                                                        مـن بـني األهـداف اليت تسعى غينيا بيساو إىل حتقيقها أثناء الفترة             
                                         وضع عالمات حول مجيع املناطق املشبوهة يف         :           ما يلي      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥

                                            ؛ والتصدي ملشكلة األلغام والذخائر اليت مل           ٢٠٠٥                    بيسـاو حبلول عام     
                  عليم مجيع املناطق               ؛ وحتديد وت      ٢٠٠٦                                  تـنفجر يف بيسـاو حبلـول عام         

                          ؛ والتصدي ملشكلة األلغام        ٢٠٠٨                                 املشـبوهة األخـرى حبلـول عام        
  .    ٢٠٠٩                                                  والذخائر اليت مل تنفجر يف املناطق خارج بيساو حبلول عام 

      ٢٠٠٤                                           بغـية قياس حجم املشكلة، أجريت يف عام         
                                                      دراسة استقصائية عامة ملدى تأثر املناطق املشبوهة يف        

  ً              هاً يف مناطق يف        ً        حقالً مشبو    ١٧          ومت حتديد     .        بيسـاو 
                              وتوجد مناطق مشبوهة أخرى يف       .                 بيساو وما حوهلا  

  .                                    الشرق ويف اإلقليم الشمايل احملاذي للسنغال

ــيا    -         غينـ
      بيساو

      ١٩٩٥       سبتمرب   /                             قامـت هـندوراس منذ أيلول     
                         متر مربع، حيث دمرت        ٤٤٦       ٧٩٨,٧         بـتطهري   

  .     ً  لغماً ٢     ١٨٩

        غام هو                                                                املوعـد املقـرر الكـتمال تنفيذ برنامج هندوراس إلزالة األل          
  .    ٢٠٠٤      يوليه  /   متوز

 ُ ِ                                                أُبِلـغ عـن وجود مناطق ملغومة على احلدود مع          
                     ِ                            نيكاراغوا يف مناطق كورِتس وبارايسو وتشولوتيكا      

  .        وأوالنتشو
 
 

        هندوراس
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      ٢٥,٥        تطهري      ٢٠٠٣    و     ١٩٩٣                    مت يف الفـترة بني      
ُ         حقل ألغام، حيث ُدمر        ١٨٣                     ملـيون متر مربع و                     

                 قطعة ذخرية مل      ١٠     ٠٠٠     ً       لغمـاً و      ١٠١     ٣٥٦
                            َّ        ومجيع حقول األلغام يف األردن معلَّمة        .        تـنفجر 
  .    َّ  ومسيَّجة

                                                               شـرع سـالح اهلندسة امللكي األردين يف برنامج إلزالة األلغام يف عام       
                                      ً      ً                وخطـة األردن االسـتراتيجية هي أن تصبح بلداً خالياً من             .     ١٩٩٣

  :                             وتتألف اخلطة من ثالثة مراحل، هي  .     ٢٠٠٩                األلغام حبلول عام 
                               دي األردن واملرتفعات الشرقية؛                          إزالـة األلغام يف وا      :     ٢٠٠٥-    ١٩٩٩
  :     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٧                                       إزالـة األلغـام يف املنطقة األمنية؛          :     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥

                وهتدف هذه اخلطة     .                                                       إزالـة األلغام يف املناطق املشبوهة املتبقية يف الغرب        
                              ً                    ماليني متر مربع من األراضي سنوياً يف السنوات           ١٠                   إىل تطهـري قرابة     

  .    ٢٠٠٩                   غام لديها حبلول عام                                     القادمة، مستوفية بذلك شروط إزالة األل

                                                   كان من بني التحديات األصلية اليت واجهتها األردن        
                                                         فـيما يـتعلق بإزالة األلغام، ويعود تارخيها إىل عام          

                                مليون متر مربع من األراضي        ٦٠           ، تطهـري        ١٩٩٣
       لغم     ٣٠٩     ٠٠٠                       حقل ألغام وقرابة        ٤٩٦            امللغومـة و  

  .     مزروع

      األردن

ُ     حيث ُدمر                       ماليني متر مربع،      ٦                  مت تطهـري قرابة          
  .                   قطعة ذخرية مل تنفجر   ٧٧٦     ً   لغماً و  ٢٢

                                          خطة إلزالة األلغام، حيث تولت احلكومة           ٢٠٠٣  ُ                  اعـُتمدت يف عـام      
                      ومن املتوخى أن يصبح      .                                                 املسـؤولية التامة عن األعمال املتعلقة باأللغام      

  .    ٢٠٠٧                  ً                    البلد بكامله خالياً من األلغام حبلول عام 

     ونيا                            الغربية من مجهورية مقد    �                      املـناطق الشـمالية     
                                           ُ           اليوغوسـالفية السابقة مناطق ملوثة باأللغام، وأُبلغ       
                                                  عن وجود ذخائر مل تنفجر يف اجلزء الشمايل الغريب         

          مناطق يف  ٥    و  ٤                                       مـن البلد، إضافة إىل وجود ما بني         
                                                 جـنوب شرقي البلد ملوثة بذخائر مل تنفجر هي من      

  .                                  خملفات احلربني العامليتني األوىل والثانية

        مجهورية 
        مقدونيا

        غوسالفية    اليو
        السابقة

                     بعثة لتقدير حجم        ٢٠٠٣       أغسطس   /                              أوفـدت األمـم املتحدة يف آب       
                                                                 املشكلة، أرست األساس األويل للتخطيط الوطين هبدف أن يصبح البلد          

                           ومن بني األهداف اليت تسعى       .     ٢٠٠٩     ً                             خالـياً مـن األلغام حبلول عام        
          حتديد مجيع    :           ما يلي      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                 مـالوي إىل حتقـيقها يف الفترة        

                                    ؛ وترتيب مهام إزالة األلغام حسب          ٢٠٠٥                        طق امللغومة حبلول عام           املـنا 
                                            ؛ وتنفيذ برامج للتوعية مبخاطر األلغام يف           ٢٠٠٥                       أولوياهتـا حبلول عام     

                                                                           املـناطق املـتأثرة؛ وتطهري مجيع املناطق الشديدة التأثر حبلول هناية عام            
        ، ومجيع      ٢٠٠٨                                                   ، ومجيع املناطق املتوسطة التأثر حبلول هناية عام             ٢٠٠٦

  .    ٢٠٠٩                                     املناطق املنخفضة التأثر حبلول منتصف عام 

           ُ                                           توجـد مـناطق ُيشـتبه يف أهنا ملغومة على امتداد           
            كيلومتر،   ١     ٠٠٠                                   احلدود مع موزامبيق البالغ طوهلا      

                                    منطقة أقيمت فيها خميمات لالجئني        ١٦          وخباصة يف   
                            مـنطقة أقيمت فيها خميمات     ٣٣                    أو املقـاتلني، ويف     
  .                لطالئع شبيبة مالوي

     مالوي

      يونيه  /                                        مـت موريتانـيا يف الفترة بني حزيران         قا
ــريل  /         نيســان  ٣٠   و    ٢٠٠٢ ــتدمري     ٢٠٠٤        أب           ب
                             ويف النصـف األول مـن عام         .           ألغـام   ٥     ٥٠٥
                                           ، مت يف إطار عمليات إزالة األلغام تطهري            ٢٠٠٤
  .          متر مربع  ١٠     ٠٠٠

   ويف   .     ٢٠١١                                                            هتدف موريتانيا إىل أن تكون خالية من األلغام حبلول عام           
                                           نيا مساعدة من أجل إقامة برنامج إلزالة                        ، تلقـت موريتا       ٢٠٠٠       عـام   

   ومت   .                                                               األلغـام لألغـراض اإلنسانية وإنشاء مكتب وطين إلزالة األلغام         
   ُ          ، ُيتوقع أن       ٢٠٠٤                               عمليات إلزالة األلغام يف عام       ٦                     التخطـيط لتنفـيذ     

  .          متر مربع  ٣٠     ٠٠٠     تغطي 

                                                        اجلـزء الشمايل من موريتانيا متأثر باأللغام، ال سيما         
                                اهلائلة فيما يتعلق باستغالل                          املناطق ذات اإلمكانات  

  .              املوارد املعدنية

          موريتانيا
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        تطهري      ٢٠٠٣         وعام       ٢٠٠٠                       مت يف الفترة بني عام      
     ً      ً                       متراً مربعاً من األراضي وتدمري        ٤٥     ٧٤٣     ١١٩
                    من قطع الذخائر      ١٦     ٣١٠     ً       لغمـاً و     ٤٥     ٠١٧

  .           اليت مل تنفجر

     لعمل                                                                      تتوىل آلية التنسيق الوطنية املوزامبيقية اإلشراف على تنفيذ خطة ا         
                                                                             الوطنية املتعلقة باأللغام يف موزامبيق، اليت هتدف إىل القيام يف الفترة من            

                                       تطهري مجيع املواقع ذات األثرين الشديد        :             مبـا يلي       ٢٠٠٦       إىل       ٢٠٠٢
                                                                        واملتوسط؛ تدمري مجيع الذخائر اليت مل تنفجر؛ مسح ما تبقى من املناطق            

        للتوعية                                                          املنخفضـة األثـر ووضع عالمات حوهلا؛ وضع برنامج وطين           
              إجراء دراسات    :                                ومن بني األهداف احملددة ما يلي       .                  مبخاطـر األلغـام   

                                                                         استقصـائية تقنية جلميع املناطق املشتبه يف أهنا ملغومة وتزيد مساحتها           
                يف املائة من        ٢٠,٦                           أي، بنسبة إمجالية، حوايل      (                         عن كيلومتر مربع واحد     

           يع املناطق                                   ؛ وإجراء عمليات مسح تقنية جلم      )                           مجـيع املناطق املشتبه فيها    
         أمتار    ١٠                                                            ذات األثـرين الشـديد واملتوسط اليت تتراوح مساحاهتا بني           

                     يف املائة من مجيع       ٢٧                     أي، بنسبة إمجالية،     (                             مربعة وكيلومتر مربع واحد     
                                                      ؛ وإعادة تقدير ثالث مناطق منخفضة األثر تضم نسبة          )               املناطق املشبوهة 

                  طق املشتبه فيها؛                من مجيع املنا    )            يف املائة    ٣٤ (                          كبرية بصورة غري متناسبة     
                                                                واسـتحداث نظام لوضع العالمات ومواصلة األخذ به؛ والشروع يف          
                                                                     بـرنامج وطـين شـامل للتوعية مبخاطر األلغام؛ وتطهري مجيع املناطق            
                                                                      املشـبوهة ذات األثرين الشديد واملتوسط، مع توخي السالمة والفعالية          

  .             من حيث الكلفة

 ُ    أُجنزت                                                بينـت دراسة استقصائية آلثار األلغام الربية        
                                        أن املقاطعـات العشر مجيعها متأثرة           ٢٠٠١       عـام   

                                                  باأللغـام، وخباصـة منها مقاطعات كابو ديلغادو        
    ٧٠                                                     ونامـبوال وزامبيزيا وإهنامبانه ومابوتو، اليت متثل        

    وحىت   .                                                يف املائـة مـن املناطق املشتبه يف أهنا ملوثة         
               قرية وحوايل      ٥٨٣        ، كان       ٢٠٠٤       يناير   /            كانون الثاين 

  .                         يـزالون متأثرين باأللغام              نسـمة ال     ١     ٠٢٢     ٥٠١
                             ُ                  ويـبلغ جممـوع مساحات املناطق اليت ُيشتبه يف أهنا     
                                                          ملغومة وأهنا شديدة التأثر باأللغام ومتوسطة التأثر هبا        

  .     ً      ً  متراً مربعاً   ١٣٠     ٨٠١     ٩٨٩

         موزامبيق

         منطقة     ٨٢٧         تطهري       ٢٠٠٤      مارس   /             مت حـىت آذار   
                        يف املائة من الكمية          ٧٧,١٤                   ملغومـة وتدمـري     

      يوليه  /        وحىت متوز   .                ام املبلغ عنها                    األولـية من األلغ   
                         مـنطقة ملغومة، متثل        ٨٣٨              ، مت تطهـري         ٢٠٠٤

     ً      ً         متراً مربعاً، ومت     ٧     ٦٨٥     ٤٩٤                مسـاحة قدرها    
  .     ً  لغماً   ١٠٩     ٩٢١     تدمري 

                                                                     يهـدف برنامج نيكاراغوا إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية إىل تدمري          
   ضى                  سنوات احملددة مبقت  ١٠                                             مجـيع األلغـام املزروعة يف غضون فترة ال          

         سنوات   ٥      ً            ُ         ً                      وحتقـيقاً هلـذا اهلدف، قُدرت أولياً فترة مدهتا            .           االتفاقـية 
                                                       ، إال أن مـن احملـتمل متديد فترة الربنامج حىت عام             )    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٠ (

 ُ   َّ                                                         وُيـنفَّذ الـربنامج بدعم من برنامج منظمة الدول األمريكية            .     ٢٠٠٦
  ا                     ويتوىل جيش نيكاراغو    .                                                للمساعدة يف األعمال املتكاملة املتعلقة باأللغام     

                                                                        القيام بعمليات إزالة األلغام من خالل الوحدات الصغرية إلزالة األلغام          
                                                وتعتزم نيكاراغوا تطهري حقول األلغام املتبقية،        .                       والتابعة لسالح اهلندسة  

  .    ٢٠٠٦    ً                 حقالً، حبلول هناية عام   ٧٠                  اليت يبلغ عددها حنو 

                                                  إن سجالت جيش نيكاراغوا قد بينت يف بادئ األمر         
     ً   هدفاً     ٩٩١       ً             مزروعاً وأن مثة          ً   لغماً    ١٣٥     ٦٤٣        أن مثة   

َ       ً   وأضيَف مؤخراً     .              يـتعني تطهريه        ً       لغماً إىل     ١٠     ٠٥٤    
  .         سجالت اجليش

          نيكاراغوا
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-    ٢٠٠٤                                                              لـدى النيجر مشروع خطة عمل فيما يتعلق باأللغام للفترة            
                                                                  ، وهـي ال تشـمل بعد األهداف املتعلقة بإزالة األلغام، لكنها                ٢٠٠٦

   .         مات حوهلا                                    تركز على حتديد املناطق امللغومة ووضع عال

                                   ّ                 إن مناطق آيري، ومانغويين، وبالتوه دي ّجادو، وبلني        
                   وهناك أربع مناطق     .                               دي تـاالك، هي مناطق ملغومة     

                        ومعرفة النيجر باملناطق     .        ُ                      إضافية ُيشتبه يف أهنا ملغومة    
  .                          امللغومة لديها حمدودة للغاية

       النيجر

     مارس  /     ً            لغماً حىت آذار      ١٠٣     ٤٩٠             دمـرت بريو    
  ،     ٢٠٠٣        ديســمرب  /               ويف كــانون األول  .     ٢٠٠٤

                                 ِ           أجنـزت بريو أعمال التطهري يف منطقيت تومِبس        
          ويف الربع    .                                    وبـيورا عـلى احلدود مع إكوادور      

                        ، شرعت القوات املسلحة        ٢٠٠٣               األخري من عام    
                                                لبريو وإكوادور يف عملية مشتركة إلزالة األلغام       

  .                               يف منطقيت لوس ليموس وبويبلو نويفو

      ٢٠٠١      مايو   /          و يف أيار    َّ                                          وقَّعـت مـنظمة الدول األمريكية وحكومة بري       
      ً                                                                 اتفاقـاً لتنسـيق الدعم الدويل املقدم إىل بريو من خالل برنامج عمل             

                              ويسعى هذا الربنامج إىل ضمان       .                                     املـنظمة املذكـورة املتعلق باأللغام     
                                                          الـتحديد الدقيق ملواقع حقول األلغام املوجودة على طول           :            مـا يـلي   

                ملناطق من آثار                                                          احلدود مع إكوادور عن طريق إجراء دراسات ملا هلذه ا         
                  ً                                                  وإزالـة األلغـام وفقـاً ألهـداف سـنوية حمددة يف اخلطة الوطنية             

  .            إلزالة األلغام

                                                   تقـع املـناطق امللغومـة يف بريو على احلدود مع           
                                                   إكـوادور، ويبلغ عدد األلغام املزروعة فيها حسب        

          ً         وتوجد أيضاً ألغام     .       لغم    ١٢٠     ٠٠٠               تقديـر أصلي    
     براج                                              مـزروعة حول مرافق عامة أساسية، وخباصة أ       

  .                     كهربائية عالية التوتر

    بريو

                        يف املائة من املناطق       ٤٦                        مت تطهـري مـا جمموعه       
ُ          املشـتبه يف أهنا ملغومة، حيث ُدمر            ً  لغماً  ١     ٢٦٥                         

  .                   قطعة ذخرية مل تنفجر  ٢٩     ٨٤٣ و

                                             مكتبها الوطين إلزالة األلغام بغية معاجلة           ١٩٩٥                       أنشأت رواندا يف عام     
                  ً           وتفكر رواندا حالياً يف وضع       .   اد                                       املسـائل املتصلة باأللغام املضادة لألفر     

                                                                            بـرنامج للتعجـيل خبطـى عمليات إزالة األلغام بغية الوفاء بالتزاماهتا            
  . ٥            مبقتضى املادة 

                                                    كان من بني التحديات األصلية اليت واجهتها رواندا        
       ُ         منطقة ُيشتبه يف   ٣٥                                    فـيما يتعلق بإزالة األلغام تطهري      

   ١     ٤٣٧     ٣٨٧                                     أهنـا ملغومة، يبلغ جمموع مساحتها       
                                      وإضافة إىل ذلك، فإن مشكلة الذخائر        .   ً      ً  راً مربعاً     مـت 

                           ً                         الـيت مل تنفجر هي أوسع انتشاراً من املشاكل اليت          
      يناير  /  ُ                    وأُجنزت يف كانون الثاين     .                   تطـرحها األلغـام   

َ           دراسـة استقصائية آلثار األلغام الربية َتَبيََّن            ٢٠٠٣ َّ َ َ                                    
                    يف املائة من املناطق   ٥٤                                مـنها أنه ما زال يلزم تطهري      

       ، كان      ٢٠٠٤       أبريل   /          وحىت نيسان   .      ه هبا              األصلية املشتب 
                                مـتر مـربع ال يزال يتعني           ٦٣٩       ٧٧٠,٢        يوجـد   
  .      تطهريها

       رواندا

      ٢٠٠٤       يونيه   /          وحزيران     ١٩٩٦                    مت يف الفـترة بني      
     ً                                  لغماً يف عمليات إلزالة األلغام قام        ١     ٧٥٩      تدمري  

  .             هبا اجليش الوطين

                                    مشروع استراتيجية وطنية لألعمال         ٢٠٠٤                         وضـعت السنغال يف عام      
                                                                لقة باأللغـام، ومشـروع مقترح بتشريع ناظم لألعمال املتعلقة                املـتع 

       وأحيلت   .                                                           باأللغام، ومشروع مقترح بإنشاء مركز لتنسيق هذه األعمال       
  .                                                                هذه الوثائق إىل السلطات املعنية، بانتظار موافقة رئيس الوزراء عليها

       ُ                               مناطق ُيعترب أهنا متأثرة باأللغام،       ٣                  هناك يف السنغال    
                                   غينيا بيساو، وإقليم زيغيشور،                   على احلدود مع    :   هي

                                   أما مواقع املناطق امللغومة وكمية       .                  وإقلـيم كولـدا   
  .                      األلغام فغري معروفة بدقة

 

        السنغال
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                                إزالـة األلغـام من منطقة           ٢٠٠٣             مت يف عـام     
   ٨                            متر مربع، تشكل قرابة         ٤٨٥     ٥٠٠         مساحتها  

ُ               يف املائـة مـن املناطق امللغومة يف يامينا، وُدمر                                                
                          ملنطقة ذاهتا، قامت صربيا         ويف ا   .      ً     لغمـاً   ١     ٤٤١

     مارس  /                                         واجلـبل األسـود يف الفـترة بـني آذار         
                         بتطهري منطقة مساحتها        ٢٠٠٤       سبتمرب   /        وأيلـول 
     ً   لغماً   ١     ٠٦٠                         مـتر مـربع وتدمري          ٦٧٤     ٤٠٠

  .      ً      ً             لغماً مضاداً للمركبات      ٢١٥     ً             مضـاداً لألفراد و   
      ً   موقعاً    ١٩                      ، أزيلت األلغام من         ٢٠٠٣           ويف عـام    

              قة احلدود مع      َ َ  َّ                          يف َبلَديَّـيت بالف وروزايا يف منط      
                                                  ألبانـيا، فاخنفض بذلك عدد املواقع امللغومة إىل        

          ً                         وجتري حالياً عمليات إزالة األلغام       .       ً     موقعـاً    ٤٦
                  متر مربع على       ١٩٢     ٤٠٠                     يف مـنطقة مساحتها     

  .              احلدود األلبانية

                                     إزالة األلغام من منطقة مساحتها          ٢٠٠٥                                 تتوخى خطة إزالة األلغام لعام      
                                   ملائة من املنطقة امللغومة املتبقية            يف ا    ٥٠                     مـتر مربع متثل       ٢     ٠٠٠     ٠٠٠

      وبفضل   .                                                            عـلى امـتداد حـدود مجهورية صربيا مع مجهورية كرواتيا          
                                                                            الـتعاون الثـنائي واإلقلـيمي القائم يف املنطقة احلدودية إلزالة األلغام            
                                                                  ومسـاعدة الصندوق االستئماين الدويل إلزالة األلغام ومساعدة ضحايا        

                                   در الرئيسي لتمويل عمليات إزالة                                            األلغـام يف لوبلـيانا، باعتباره املص      
                                                                       األلغـام يف مـنطقة جنوب شرق أوروبا، يتوقع أن تفي صربيا واجلبل             
                                                                           األسود بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية أوتاوا حىت قبل املوعد النهائي احملدد يف           

                                                      وسيتمشى ذلك مع املبادرة املشتركة اليت اختذهتا بلدان          .     ٢٠١٤       عـام   
  .    ٢٠٠٩                     من األلغام حبلول عام                            جنوب شرق أوروبا إلخالء املنطقة

                                                   توجد املناطق امللغومة يف صربيا واجلبل األسود على        
                                                      احلـدود مـع كرواتيا يف منطقة قرية يامينا، وعلى          

  ُ ِّ      وقُدِّر أن    .                     َ َ  َّ                   احلدود مع ألبانيا يف َبلَديَّيت بالف وروزايا      
   ٦     ٠٠٠     ٠٠٠                                        املنطقة امللغومة قرب يامينا قد تغطي       

                   مضادة للمركبات                        ً       ً        مـتر مربع وقد حتوي أيضاً ألغاماً      
  .                                      وذخائر مل تنفجر أثناء العمليات القتالية

             صربيا واجلبل  
      األسود

      ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                            قامــت الســودان يف الفــترة 
     ً   متراً   ٣     ٠٦٨     ٠٦٦                          بتطهـيـر مـا مساحتـه      

  .     ً      ً        لغماً مضاداً لألفراد   ٢١٥     ً             مربعاً، بينما دمرت 

  ن                                                                    إن قلـة املعلومات عن مدى التلوث باأللغام والذخائر اليت مل تنفجر وع     
                                                                             أثـر هـذا التلوث ما زالت تشكل أهم عقبة أمام تقدم األعمال املتعلقة              

                                                وإن األمم املتحدة وحكومة السودان وحركة حترير         .                    باأللغام يف السودان  
                                                                     شـعب السـودان قد اتفقت على وضع إطار للسياسة العامة لألعمال            

   ".              البلد الواحد  "                       ويرسي هذا اإلطار هنج       .                                 املـتعلقة باأللغـام يف السودان     
                   ً                                                    ويعمـل السـودان حالـياً على وضع هياكل بإمكاهنا تلبية احتياجات            

                                  وستتمثل اخلطوة التالية يف تلبية       .                                  ٍ        األعمـال املتعلقة باأللغام على حنو وافٍ      
                                                                      االحتياجات الفورية واملتوسطة األجل لألعمال املتعلقة باأللغام واإلعداد        

  .           النـزاع                                                                  خلطـة عمـل طويلة األجل فيما يتعلق باأللغام يف فترة ما بعد            
  :         ما يلي    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                             ومـن بني األهداف اليت يتعني حتقيقها يف الفترة      

                                                                           بـناء القـدرة الوطنـية على إدارة برنامج العمل الوطين املتعلق باأللغام؛        
                                               َّ                          وحتديـد املناطق امللغومة من خالل دراسة استقصائية معدَّلة آلثار األلغام           

        ؛ ووضع      ٢٠٠٩        ل عام                                                      الـربية؛ وتطهـري مجيع املناطق الشديدة التأثر قب        
  .                                                                برنامج للتوعية مبخاطر األلغام؛ ووضع استراتيجية سليمة لتعبئة املوارد

ُ   َّ                                                 ُيقـدَّر أن األلغام أو غريها من متفجرات احلرب قد          
     وتقع   .                                  يف املائـة من أراضي السودان        ٣٠           تؤثـر يف    

                                                      املـناطق املشبوهة يف االستوائية الغربية واالستوائية        
                        والنيل األزرق وأعايل                                الشرقية وحبر الغزال وجنغالي   

        كما أن    .                                         النـيل وجـبال النوبة والبحريات وكسال      
                                                        حدود السودان مع إريتريا وتشاد وليبيا ومصر متأثرة        

                                        وكـان لوجـود األلغام أو االشتباه يف          .          باأللغـام 
     وقدر   .                                               وجودهـا أثر إنساين وأثر إمنائي على السواء       

                                                         برنامج األغذية العاملي أن األمن الغذائي لزهاء مليوين       
  .                  نسمة متأثر باأللغام

        السودان
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          ً                                                              تعكـف حالـياً اللجنة املشتركة بني اإلدارات واملعنية باأللغام املضادة            
  .                                                                           لألفراد على إعداد برنامج إلزالة األلغام من املنطقة امللغومة يف سورينام          

                                                                          ومـن املقـرر أن جتري عملية إزالة األلغام بالتعاون مع منظمة الدول             
  .        األمريكية

    ١٣                                 رينام منطقة ملغومة واحدة حتوي                  توجـد يف سو   
  .       َّ                  وهي معلَّمة وخاضعة للمراقبة  .     ً لغماً

        سورينام

                                                 توجـد املـناطق امللغومـة على طول احلدود بني            .    ٢٠٠٠                                               كان من املتوقع أن تبدأ عملية إزالة األلغام يف عام  
  .                  سوازيالند وموزامبيق

         سوازيلند

ــن  ــترة م ــت     ٢٠٠٤     إىل     ١٩٩٧                يف الف          ، قام
                            مفعول وتدمري ما يزيد عن                       طاجيكسـتان بإبطال  

    وقد   .                                     قطعـة من قطع األلغام والذخائر       ٣     ٢٥٠
                                                 أجنـز يف املنطقة الوسطى تقييم عام للعمل على         
                                                   إزالة األلغام أدى إىل تقليص املنطقة املشبوهة إىل        

         ً         كيلومـتراً من       ١٢٤         ً      ً          كيلومـتراً مـربعاً و       ٢٩
      سبتمرب  /               ويف شهري أيلول    .           سكك احلديد  /     الطرق

   ُ            ، أُجنزت أعمال      ٠٠٤ ٢        أكتوبر   /              وتشـرين األول  
                                               حبثية عامة بشأن مواقع حدودية بني طاجيكستان       
ُ                            وأوزبكستان يف منطقة ُسغد يف ناحيتني يف منطقة                            

                         ويف ثالث مناطق يف إقليم       )         يف اجلنوب  (          هالـتون   
                ويف هذه األوقات      ).         يف الشرق  (                بدخشان املستقل   

                                             جيـري العمل يف املنطقة الوسطى إلجراء مسوح        
                 وإضافة إىل ذلك،     .         حقوهلا                          تقنية وإزالة األلغام من   

 ُ                           ُ                أُزيلـت األلغام من ثالث مناطق وُسلمت هذه        
                                               املناطق إىل السلطات احلكومية احمللية الستخدامها      

  .        ألجل طويل

                     خطة استراتيجية مخسية    ٢٠٠٤                                 أقـرت حكومـة طاجيكستان يف عام     
                                                  هتـدف إىل القضاء على مجيع حوادث انفجار ألغام           )     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤ (

                                               ة االقتصادية واملشاريع اإلمنائية نتيجة انفجار                              وضمان عدم إعاقة األنشط   
                ومن بني األهداف     .                                                            ألغام برية أو ذخائر مل تنفجر أثناء العمليات القتالية        

                                                        إجراء تقدير عام لألعمال املتعلقة باأللغام يف اجملتمعات          :               احملددة ما يلي  
                                                                         احمللـية املـتأثرة الواقعة على احلدود مع أوزبكستان ويف إقليم سوغد؛            

          ً                                                           يام تدرجيياً بتقدير مساحات املناطق امللوثة باأللغام على احلدود مع              والق
                                                               ً             أفغانستان، مع قيام القوات احلدودية الروسية بتسليم املسؤولية تباعاً عن          
                                                                     إدارة احلدود إىل طاجيكستان؛ ومواصلة الدراسات االستقصائية التقنية        

         احلدود                                                           يف اإلقليم األوسط؛ ووضع عالمات حول املناطق امللغومة على        
                                                                         مـع أوزبكستان؛ وتنفيذ برامج للتوعية مبخاطر األلغام بالتالزم مع ما           
                                                                    جيـري االضطالع به من دراسات استقصائية تقنية وما جيري بذله من            

              ، على زيادة       ٢٠٠٦                                                    جهـود يف جمال إزالة األلغام؛ والعمل، حبلول عام          
                                                                        القـدرة عـلى إجراء الدراسات االستقصائية والقيام بعمليات التطهري         
                                                                ً           حبيث يبلغ عدد األفرقة االستقصائية ستة وعدد أفرقة إزالة األلغام يدوياً           

  .                                          أربعة وعدد أفرقة كالب الكشف عن األلغام أربعة

                                                  إن املـناطق امللغومة واملشتبه يف أهنا ملغومة توجد يف    
                                                  اإلقليم األوسط نتيجة للحرب األهلية اليت وقعت يف        

    تان                           ، وعلى احلدود مع أفغانس        ١٩٩٧-    ١٩٩٥        الفترة  
                                              يف مـناطق ختضع للسيطرة الروسية وحتوي حقول        
                       ُ                              ألغـام زرعها السوفيات وُيبقي عليها الروس، وعلى        
                                                    احلـدود مـع أوزبكستان، وهي ألغام زرعها البلد         

  .      املذكور

          طاجيكستان

  .     ٢٠٠٠         ً                                 بدأت رمسياً عمليات إزالة األلغام يف عام       
                  ، مت تطهري منطقة        ٢٠٠٤        مـايو    /             وحـىت أيـار   

ــت ١     ٦٤١     ١٢٦          مســاحتها  ــربعاً يف       م    ٦  ً      ً     راً م

   ٤                                                                     أنشـئ مركـز األعمال املتعلقة باأللغام يف تايلند، وهو مؤلف من             
                                     باأللغام، منتشرة على طول احلدود                                      وحدات لألعمال اإلنسانية املتعلقة   

  .          مع كمبوديا

                                        ُ             بينت دراسة استقصائية آلثار األلغام الربية أُجنزت يف        
                                            أن املقاطعات املتأثرة باأللغام تقع على           ٢٠٠١       عـام   

                                                     حـدود البلد مع كمبوديا والوس وماليزيا وميامنار،        

       تايلند
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                                         مقاطعـات، ومت تسليـم منطقـة مساحتهـا      
     ً      ً                          مـتراً مربعاً إىل اجملتمعات احمللية        ١     ٣٩٧     ٩٨٦

ُ                وُدمر ما جمموعه      .                  لـتقوم باستغالهلا        ً   لغماً     ٧٢١ 
  .                   أثناء عمليات اإلزالة

                                   مـنطقة مشـبوهة تبلغ مساحتها         ٩٣٤        وحتـوي   
  .              كيلومتر مربع ٢       ٥٥٦,٧

                                          قامـت يف السـنوات اخلمس املاضية وحدات        
                                               سـالح اهلندسة يف اجليش التونسي بإزالة وتدمري        

                              لغـم وغريهـا من األجهزة        ٤     ٥٠٠        حـوايل   
  .       املتفجرة

                                  بعثة تقدير مشتركة بني وكاالت          ٢٠٠٣       يناير   /                       قامـت يف كانون الثاين    
  .                                         األمم املتحدة بتقدير حجم مشكلة األلغام الربية

   ٣     ٥٢٦            لغومة حتوي              مناطق م   ٩                 توجـد يف تونس     
  .      ً      ً             لغماً مضاداً للدبابات    ١     ٥٣٠    ً      ً            لغماً مضاداً لألفراد و   

                                                      كما توجد بعض املناطق املشتبه يف أهنا ملوثة بذخائر         
  .                                  مل تنفجر أثناء احلرب العاملية الثانية

     تونس

                                  ً                 مت تعلـيم وتسييج املناطق امللغومة وفقاً للمعايري        
                                       وشرعت تركيا يف عمليات إزالة األلغام        .        الدولية

   ُ     ، أُزيل      ٢٠٠٣                     ، وحبلول هناية عام         ١٩٩٨        يف عام   
ُ  ِّ     وُدمِّـر         ً    ُ ِّ                    لغماً، وطُهِّرت مساحة قدرها       ١٤     ٨٤٠ 
  .     ً      ً  متراً مربعاً  ٤٨     ١٢٠

                                                                         أنشـئت مراكـز لتنسيق عمليات إزالة األلغام، وأفرقة إلزالة األلغام،           
         وأولويات   .                                                         وفـريق عامل معين بأساليب الكشف عن األلغام وإزالتها        

                                    ناطق يف مقاطعات ديار بكر وبامتان                تشمل م      ٢٠٠٤                    اإلزالـة يف عـام      
                   ومن بني األهداف اليت    .                                               ومـاردين وبيتلـيس وبينغيل وتونشيلي وغيله      

                                ّ           إجناز عمليات إزالة يف مقاطعات هاكّاري           ٢٠٠٥                      يتعني حتقيقها يف عام     
                                                 ومن األولويات األخرى لتركيا إزالة األلغام على         .                 وفـان وسـريناك   
               مليون دوالر     ١٧                رصدت تركيا          ً              وحتقيقاً هلذه الغاية،    .                 احلدود مع سوريا  

                             ماليني متر مربع، ستستخدم        ٣٠٦                                      لـتطهري مـناطق تقدر مساحتها ب          
  .            ألغراض زراعية

                                                    من بني التحديات األصلية اليت كانت تواجهها تركيا        
     ً      ً    لغماً مضاداً      ٩٣٦     ٦٦٣                                يف جمـال إزالة األلغام إزالة       

ــني    ــترة ب ــت يف الف ــراد ُزرع ُ                           لألف        ١٩٥٧      
               هذه األلغام        من    ٦١٥     ٤١٩               ، حيـث كان         ١٩٩٨ و

  .      ً                        مزروعاً على حدود تركيا مع سوريا

      تركيا

                                                 قامـت قوات الدفاع الشعبية األوغندية بعمليات       
                                               حمـدودة إلزالـة األلغام يف الغرب حيث أزالت         
                                                  األلغـام الظاهـرة واأللغام املزروعة على الطرق        
                                          وخطوط السكك احلديدية، ويف الشمال كذلك،      

        كلما                                          قامـت القوات املذكورة بعمليات اإلزالة     
     ً      لغماً يف      ٢٣١       وأزيل    .                        دعـت احلاجـة إىل ذلك     

  .    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢       الفترة 
 

                                                                       مل يـتم إجراء دراسة استقصائية من أجل وضع خرائط للمواقع احملددة            
                                                  ويف الغرب، حيث عاد السلم، باتت احلكومة جاهزة          .                 للمناطق امللغومة 

                                                                     للشروع يف وضع اخلرائط ويف عمليات اإلزالة يف هناية املطاف، إال أهنا            
                          ً                                أما الشمال، فما زال متأثراً برتاع مستمر، ومن املتعذر           .              تنتظر مساعدة 

  .                           القيام بعمليات املسح واإلزالة

                                                       إن الـتلوث باأللغـام يف أوغندا يقتصر على اإلقليم          
                                                   الشـمايل واإلقليم الغريب واإلقليم الشمايل الشرقي،       
                                               حيث توجد ثالث مناطق متأثرة يف الشمال وثالث        

  .           مشال الشرق                 يف الغرب واثنتان يف

       أوغندا



 

 

A
PLC

/C
O

N
F/2004/5 

P
age 70 

 :العمود جيم
 ز يف تطهري املناطق امللغومةالتقدم احملر

 :العمود باء
 اخلطط والربامج

 :العمود ألف
           ُ                             املناطق اليت ي عرف أهنا مزروعة بألغام مضادة 

           ُ                     لألفراد أو ي شتبه يف أهنا مزروعة هبا

 

                                                   مت القـيام بـبعض عمليات إزالة األلغام املضادة         
                مباشرة، حيث       ١٩٨٢                          لألفـراد عقب نزاع عام      

                            لغم، إال أن هذا العمل       ١     ٤٠٠ُ               ُرفـع حـوايل     
ُ        وُدمر ما    .                                        توقـف بعد إصابة العديد من العاملني        

    ١٩٩٧     ً                       لغمـاً يف الفـترة بني           ١٤٩         جمموعـه   
ُ          كمـا ُدمـر       .     ٢٠٠١ و      ندما      ً       ً      لغماً إضافياً ع     ٥٠    

                                           أصـبحت هـذه األلغـام مكشوفة على سطح         
  ،    ١٠١                                وباتـت حقول األلغام، وعددها        .     األرض

  .   َّ       َّ  معلَّمة ومسيَّجة

                                 االتفاق على مذكرة تفاهم بني          ٢٠٠١          أكـتوبر    /                   مت يف تشـرين األول    
                                                                حكومـيت اململكـة املـتحدة واألرجنتني تتيح إجراء دراسة جدوى           

    وحىت   .      كالندز                                                          للخـيارات املـتاحة لعملـيات إزالـة األلغام يف الفول          
                                             ، كان العمل على الشروع يف دراسة تديرها            ٢٠٠٣         أبـريل    /       نيسـان 

  .                                        ً اململكة املتحدة ومتوهلا األرجنتني ما زال جارياً

              لغم يف جزر     ١٦     ٦٠٠                           مـا زال هـنـاك حـوايل       
  .      َ  املالفيَنس /          الفولكالندز

ــة            اململكـ
       املتحدة

    ١٣              ، كان يوجد        ٢٠٠٤         أغسـطس    /        حـىت آب  
  .         َّ  مجيعها مسيَّجة     ً    لغماً، و ١     ٠٧٣              حقل ألغام، هبا 

  ُ   َّ        وسُتطهَّر ثالثة    .     ٢٠٠٩       أبريل   /    َّ                                 ستطهَّر مجيع حقول األلغام حبلول نيسان     
         ، بينما      ٢٠٠٨                       ، وأربعة حبلول هناية         ٢٠٠٧                           حقـول حبلـول هناية عام       

  .    ٢٠٠٩      أبريل  / ُ                                    سُتدمر احلقول األربعة املتبقية حبلول نيسان

                                  مناطق ملوثة باأللغام حتوي ما       ٦ ُ                    أُفـيد بـأن هناك      
  .  ً      ً       ماً مضاداً لألفراد    لغ ١     ٠٧٣      جمموعه 

        فنـزويال

   ُ     ، أُعيد      ١٩٩٩                                   منذ بدأت عمليات التطهري يف عام       
         ً   كيلومتراً     ٢٢٤                                  إىل اجملـتمعات احمللية ما مساحته       

  .     ً                                  مربعاً من املناطق املشبوهة واملناطق امللغومة

                                                                       وضـعت خطة استراتيجية بناء على النتائج اليت خلصت إليها الدراسة           
                   اللجنة الوطنية       ١٩٩٨                وأنشئت يف عام      .   ية                             االستقصائية آلثار األلغام الرب   

                                                                           اليمنية لألعمال املتعلقة باأللغام، لتتوىل املسؤولية عن جممل أنشطة إزالة          
                                                                         األلغـام ولـتكفل املساءلة بشأهنا، كما أنشئت اللجنة اليمنية لألعمال           

                            وتتوخى اليمن أن تكون قد       .                                              املـتعلقة باأللغام لتكون الوكالة التنفيذية     
    ومن   .     ٢٠٠٩      مارس   /                                 زاماهتا باإلزالة حبلول هناية آذار                      أوفـت بكامل الت   

      ٢٠٠٤                                                               بـني األهـداف احملـددة اليت تسعى إىل بلوغها يف الفترة بني              
    ٤٧                                              تطهري مجيع اجملتمعات احمللية الشديدة التأثر، و        :             مـا يلي       ٢٠٠٩ و

      ً     ً                             جمتمعاً حملياً منخفض التأثر، يف غضون         ٢٢     ً     ً                    جمتمعاً حملياً متوسط التأثر، و    
    ٢٧                                                   ري ما تبقى من اجملتمعات احمللية املتوسطة التأثر و              ؛ تطه     ٢٠٠٤       عـام   

  ؛     ٢٠٠٨                                                                يف املائـة مـن اجملـتمعات احمللية املنخفضة التأثر حبلول عام             
                                                                    وضمان تلقي مجيع األفراد املعرضني ملخاطر األلغام توعية هبذه املخاطر          
                                                                      باالسـتفادة من قدرات اللجنة اليمنية لألعمال املتعلقة باأللغام والرابطة    

                                  دراسة استقصائية آلثار األلغام         ٢٠٠٠              أجنزت يف عام  
      ً     ً       ً      ً      ً       جمتمعاً حملياً متأثراً تأثراً شديداً        ١٤                     الربية بينت أن مثة     

      ً   جمتمعاً     ٤٩٤      ً                     جمتمعاً متوسط التأثر، و      ٨٦           باأللغام، و 
         منطقة   ١     ٠٧٨                                     منخفض التأثر، ومت حتديد ما جمموعه       

  .      مشبوهة

      اليمن
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                                          ومن بني األهداف احملددة ألعمال اإلزالة ما         .                        نـية للتوعية باأللغام       اليم
         ً      ً    كيلومتراً مربعاً     ٨٣    ، و     ٢٠٠٤         ً      ً             كيلومتراً مربعاً يف عام        ٦٤      تطهري    :      يـلي 

         ً   كيلومتراً    ٩٥    ، و     ٢٠٠٦         ً      ً             كيلومتراً مربعاً يف عام        ٩٣    ، و     ٢٠٠٥          يف عـام    
  .    ٢٠٠٩         ً      ً        كيلومتراً مربعاً يف عام   ٩٨   ، و    ٢٠٠٨     ً       مربعاً يف عام 

                                                   مت بـناء قـدرة وطنية على إزالة األلغام، ومتت          
         ً              كيلومتراً من الطريق      ٦٥٠               الة على طول             أعمال إز 

  .                      الواصلة بني غومييب وتونغا

               ً                                            ً                جيـري العمل حالياً على تنقيح اخلطة الوطنية إلزالة األلغام استناداً إىل            
                  وتقدر زامبيا أن     .                                                        النتائج اليت خلصت إليها الدراسة االستقصائية الوطنية      
    ومن   .     ٢٠٠٧    عام                                                      مبقدورهـا الوفاء جبميع التزاماهتا بإزالة األلغام حبلول    

                                                                       بني األهداف احملددة اليت تسعى إىل حتقيقها يف الفترة بني الوقت الراهن            
                                      تنفيذ عملية وضع عالمات حول املناطق        :                            واملوعـد املذكـور ما يلي     

                                               ؛ وتوسيع نطاق برامج التوعية مبخاطر األلغام           ٢٠٠٥                    امللغومة حبلول عام    
          طر وقرابة                                 من أهايل زامبيا املعرضني للخ        ٢٥٠     ٠٠٠                  لتشـمل قـرابة     

        ، حبلول    ٤١         وعددهـا    ،                                  الجـئ؛ وتطهري املناطق امللغومة        ١٣٠     ٠٠٠
  .    ٢٠٠٧    عام 

                                                         إن املـناطق اليت يشتبه يف أهنا ملغومة يف زامبيا تقع           
                                                   عـلى احلـدود مـع زمبابوي وموزامبيق وناميبيا         
             ً                                   وأنغـوال، وأيضاً حول معسكرات سابقة للمناضلني       

                               وبينت دراسة استقصائية وطنية      .                   مـن أجـل احلرية    
         منطقة    ٤١           أن مثة        ٢٠٠٤        مـايو    / ُ                أُجنـزت يف أيـار    

  .                          ملغومة، معظمها منخفضة األثر

       زامبيا

                       يف املائة يف املناطق       ٤٠                           مت حىت هذا التاريخ تطهري      
                     كيلومترات مربعة،      ٢١٠                     األصـلية، ومساحتها    

ُ          وُدمر حوايل    .                                    الـيت كـان يشتبه يف أهنا ملغومة         
  .     ً  لغماً   ٢٢١     ٧٧٣

                                   عمال املتعلقة باأللغام، اليت تتوىل                                          أنشـأت زمبابوي السلطة الوطنية لأل     
                                                                     وضـع اللوائـح الـناظمة هلذه األعمال؛ كما أنشأت مركز زمبابوي            
                                                                           لألعمال املتعلقة باأللغام، الذي يتوىل التنسيق بني عمليات إزالة األلغام؛          
                                                                    وأنشـأت املكتـب الوطين إلزالة األلغام، الذي يتوىل تنفيذ عمليات           

                                حقول األلغام كافة حبلول املوعد                              وتـتوخى زمبابوي تطهري       .         اإلزالـة 
                     ومن بني األهداف اليت      .     ٢٠٠٩                                       النهائي الذي حددته لذلك، وهو عام       

          حتديد مجيع    :           ما يلي      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                 تسـعى إىل حتقـيقها يف الفترة        
                                                                   املناطق امللغومة ومسحها؛ وشن محالت للتوعية مبخاطر األلغام يف مجيع          

      ، مع      ٢٠٠٩                  لغومة حبلول عام                                              املقاطعات املتأثرة؛ وتطهري مجيع املناطق امل     
                                                                  ترتيـب عملـيات التطهري حسب تسلسل زمين يتم حتديده بناء على            

  .                             األولويات االجتماعية واالقتصادية

                                                  كـان مـن بـني التحديات األصلية اليت واجهتها          
                                                       زمـبابوي يف جمـال إزالة األلغام تطهري ما يزيد عن           

                                                  كيلومـترات مربعة من املناطق املشتبه يف أهنا            ٢١٠
                                         مقاطعات حدودية، إضافة إىل ذخائر مل        ٤      يف         ملغومة

      وتعمل   .        ُ                                     تنفجر ُعثر عليها يف املقاطعات التسع مجيعها      
                                                   األلغـام يف املقاطعـات املتأثرة على احلد من التنمية     
                                                    االجتماعـية واالقتصـادية، مبا يف ذلك تنمية قطاع         

  .       السياحة

        زمبابوي
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 املرفق اخلامس

  )١( انفجار ألغام بريةاملعدالت السنوية لإلصابات النامجة عن

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  

 ال توجد  * ١     ٨٠٠  * ١     ٢٠٠
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

          أفغانستان

 ال توجد    ١٩١   ٣٥  ٨  ٧ 
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

        ألبانيا

 دال توج    ٢٧٠
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

      أنغوال

               البوسنة واهلرسك    ٦٣٢    ٢٩٠    ١٤٩   ٩٥    ١٠٠   ٨٧   ٧٢   ٥٤
        كمبوديا  ٤     ٣٠١  ٢     ٢٩٣  ٢     ١٤٨  ١     ١٥٥    ٨٦٢    ٨٢٨    ٨٣٣    ٧٥٥
         كولومبيا    ١٢٢   ٩٤   ٥٩   ٥٠    ١٤٣    ٢٦٨    ٦٢٧    ٦٦٦
        كرواتيا    ١٢٤    ١٢١   ٩٤   ٥٨   ٢٢   ٣٢   ٢٤  ٩
         موزامبيق    ٢١١    ١٣٠    ١٣٤   ٦٠   ٢٩   ٨٠   ٤٧   ١٤
          نيكاراغوا   ١٣   ١٨   ٢٧   ١١  ٩   ١٧  ٩  ٣
        السنغال  ٥    ١٦٧    ١٩٨   ٧٨   ٦٥   ٥٦   ٤٨   ٢٠
 ال توجد  ٩

 بيانات
 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

 ال توجد
 بيانات

      اليمن

  :      ملحوظة
  .     تقدير  * 

                    ـــــــــــــــــــ

             وعلى حنو ما     .                                                                                        قد تشمل كذلك اإلصابات النامجة عن انفجار ذخائر مل تنفجر أثناء العمليات القتالية              ) ١ (
                                                                                                    لوحظ يف موضع سابق من هذه الوثيقة، فإن معظم الدول األطراف اليت أبلغت عن وجود مناطق مزروعة باأللغام خاضعة 

          وعليه، ال    .         َ                                                                   القدرة َبعد على مجع وإبالغ بيانات عن األعداد السنوية للضحايا اجلدد                                              لواليتها أو سيطرهتا ال توجد لديها     
  .                                                                                   يتضمن هذا اجلدول سوى بيانات واردة من الدول األطراف اليت توجد عنها بيانات من هذا القبيل
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 رفق السادسامل

 املشاكل اليت تواجهها الدول األطراف اليت توجد فيها أعداد ال يستهان هبا من
 ضحـايا األلغام الربية، وخطط هذه الدول للتصدي هلذه املشـاكل، والتقدم

 الذي أحرزته فيما يتعلق باملساعدة، واألولويات اليت حددهتا بشأهنا

  اعدة وأولويات هذه املساعدةاملشاكل، واخلطط، والتقدم احملرز يف املس

      من     ٣٧٠                                                                             ، أدى انفجار ذخائر مل تنفجر أثناء العمليات القتالية إىل مقتل قرابة                 ٢٠٠٣           يف عام     :                    املشاكل اليت تواجهها  
                       َّ                                      من اجلرحى واملصابني؛ ويقدَّر أن جمموع اجلرحى واملصابني هبذه األلغام    ١     ٠٠٠             َّ                       األفغانـيني، وخلَّفـت ما يزيد عن        

                                                                ، ثلثهم على األقل دون الثامنة عشرة من العمر، وتبلغ نسبة النساء      ١٠٠     ٠٠٠                    أفغانسـتان عن                          والذخائـر يـزيد يف    
  .         يف املائة  ١٠                   والفتيات منهم زهاء 

                                                                             تتوىل وزارة الشهداء واملعوقني األفغانية تنسيق جهود مساعدة املعوقني، مبن فيهم       :                              اخلطـط والـتقدم واألولويـات     
       وتعتزم   .                                                   سيق اجلهود الرامية إىل متكينهم من تصريف شؤوهنم بأنفسهم                                          املصـابون يف حـوادث انفجـار ألغـام، وتن     

    وهي   .                                                                                                                 أفغانستان تعميم السياسة العامة املتعلقة باملعوقني يف املدارس ويف دورات التدريب املهين االعتيادية ويف العمالة              
                         وما يتصل هبا من أنشطة                                                                                        تسـعى إىل مكافحة التمييز ضد املعوقني من خالل احلمالت يف وسائط اإلعالم اجلماهريي               

                                                                                       ِّ                              توعـية يف املـدارس، وإىل وضع مواد للتدريب على التوعية باإلعاقة باللغات الوطنية، وإىل تدريب مدرِّبني باللغات                  
   .                                                                 الوطنية والدعوة إىل النهوض بالتشريعات الوطنية املتعلقة حبقوق املعوقني

          أفغانستان

ُ        شخصاً وُجرح      ٣٤   ُ     ، قُتل       ١٩٩٨                              منذ أزمة كوسوفو يف عام        :                      املشـاكل اليت تواجهها                                  إثر انفجار ألغام وذخائر        ٢٣٦     ً  
  .                                                         يف مشال شرق ألبانيا مل تكن قد انفجرت أثناء العمليات القتالية

  ،     ٢٠٠٤                                                                                      تعكف ألبانيا على تنفيذ خطة عمل متكاملة يف جمال إزالة األلغام اعتمدهتا عام                :                        اخلطط والتقدم واألولويات  
                                                                      جتماعي واالقتصادي للمصابني إثر حوادث انفجار األلغام والذخائر اليت مل                                               وهـي تشـمل إعادة اإلدماج البدين واال       

                                                                   ، ما برح املركز الوطين ملعاجلة اإلصابات والصدمات البالغة، بدعم              ٢٠٠٠           ومنذ عام     .                                   تـنفجر أثناء العمليات القتالية    
                          اصطناعية سفلى وأطراف                                   ِّ      ُ                                                     مـن جلـنة الصليب األمحر الدولية، يزوِّد من ُبترت أطرافهم نتيجة انفجار ألغام بأطراف              

    يف     ٢٠٠١        ُ                                             َ            أما من ُبترت أطرافهم العليا وذوو احلاالت املستعصية، فيعالَجون منذ عام   .                             اصـطناعية ألجـزاء من القدم   
             ضحية على     ١٨          ، سيحصل       ٢٠٠٤         ويف عام     .                                                                          معهـد سـلوفينيا إلعادة التأهيل، بدعم من االحتاد الدويل لعمال النقل           

َ               ، سُيستحَدث يف مستشفى        ٢٠٠٤       ديسمرب   /                  وحبلول كانون األول    .            سلوفينيا                                        أطـراف اصـطناعية وسيعاد تأهيلهم يف           ُ   
ِ                                                                                                       كوِكـس اإلقليمي مركز للمساعدة على التزويد باألطراف االصطناعية بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                  ويف   .   

  .                  يب األمحر الدولية                                           ً       ً                                     ، سيتلقى اثنان من األخصائيني التقنيني تدريباً متقدماً يف اهلند بدعم من جلنة الصل                 ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤
                                                                                                            وقامـت منظمات حملية غري حكومية بإنشاء صندوق متجدد إلعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لضحايا األلغام               

                   وقدم هذا الصندوق     .                                                                                              والذخائـر غـري املـنفجرة، بدعم من وزارة اخلارجية األمريكية واالحتاد الدويل لعمال النقل              
                            يف شكل أبقار وخاليا حنل          ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                                  انفجار ألغام وأسرهم يف الفترة                               من املصابني يف حوادث        ٣٩            مساعدة إىل   

                                                         إنشاء شبكة جمتمعية إلعادة التأهيل يف قرى مشال شرق              ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                  وسيتم يف الفترة      .                          مـن أجل توليد دخل هلم     
  .                                                                                     ألبانيا املتضررة من األلغام، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالحتاد الدويل لعمال النقل

        ألبانيا
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  اعدة وأولويات هذه املساعدةاملشاكل، واخلطط، والتقدم احملرز يف املس

َ                     سُتنَجز يف منتصف عام       :                        املشـاكل الـيت تواجهها                                                                 دراسة استقصائية ألثر األلغام الربية، ستساعد على تقدير            ٢٠٠٥   ُ 
                                ُ   ِّ                                                                  وعليه، فثمة حاجة إىل موارد مالية ُتمكِّن من تنفيذ مشروع تقييم يف مجيع أحناء البلد ملعرفة عدد                   .                مـدى املشـكلة   

                                     ً       ً       ً                   افق املساعدة املتاحة إلعادة تأهيلهم صحياً وجسدياً ونفسياً ولتعليمهم                                                     ضـحايا األلغام وأماكن وجودهم وما هي مر       
                                                                كما يلزم إتاحة موارد مالية من أجل توظيف مساعد تقين دويل             .                                      ً          ً      وتدريبهم املهين وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً     

  .           جهم يف اجملتمع     ً                                                                شهراً يتوىل مساعدة اللجنة الفرعية لدعم ضحايا األلغام الربية وإعادة إدما  ١٢    ملدة 

                                                                                    إن تقدمي الدعم واملساعدة لضحايا األلغام هو جزء من إطار العمل الوطين لدعم               :                              اخلطـط والـتقدم واألولويـات     
                                                                                                                  املعوقـني، الذي يديره الربنامج الوطين إلعادة التأهيل اجلسدي واحلسي يف إطار اخلطة التشغيلية لوزارة الصحة للفترة             

              ، بشراكة مع   ANDA                                     وتقوم املنظمة الوطنية غري احلكومية        .                    العظام يف أنغوال                  مراكز لتقومي   ٩       وهناك    .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠١
                                                                                                               صـندوق لويـين، بتنفيذ مشاريع صغرية لإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمعوقني الذين يريدون العودة إىل مناطق                

            وتتوىل منظمة   .     ولية                                                                                 ومن بني هذه املشاريع التدريب احلريف وتقدمي قروض صغرية بتمويل من احلكومة األنغ              .         منشـئهم 
LARDEF              ًتنفـيذ مشاريع صغرية لتدريب املعوقني، مبن فيهم ضحايا األلغام، وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصاديا                 ً          ً                                                                                .  

  .                                       ً      ً                                                                       وتقـدم اهليئة الدولية ملساعدة املعوقني دعماً تقنياً ملركز ساو باولو االجتماعي للتدريب وإعادة اإلدماج االجتماعي               
                       ً      ً                                                   ً      ً                 انية للتعاون التقين دعماً تقنياً ملركز ساو باولو، وتقدم لوزارة الشؤون االجتماعية دعماً تقنياً يف                                      كما تقدم الوكالة األمل   

                        وأصدرت رئاسة اجلمهورية     .                                                                وتعمل حكومة أنغوال على وضع مؤشرات من أجل عمليات التقييم           .                   جمال بناء القدرات  
                                              بني القطاعات للمساعدة على إزالة األلغام              ً                                       مرسـوماً بإنشاء اللجنة الوطنية واملشتركة          ٢٠٠١         سـبتمرب    /          يف أيلـول  

                    ُ ِ                                                                                                واملسـاعدة اإلنسانية، أُسِند إليها ختطيط برنامج العمل الوطين يف جمال إزالة األلغام وتنسيق هذا الربنامج واإلشراف                 
     لدعم                                                                                                            وهلـذه اللجنة جلنتان فرعيتان، إحدامها لشؤون إزالة األلغام والتثقيف مبخاطر األلغام، والثانية لشؤون ا                .       علـيه 

                                   وكثريون منهم من ضحايا األلغام      �                                               ومبقتضى التشريع احلايل، حيق للمحاربني القدماء         .                             وإعـادة اإلدمـاج يف اجملتمع     
  .                         تقاضي عالوات شهرية شخصية�      الربية 

      أنغوال

                                                                                               بلغ عدد املصابني أو القتلى من جراء انفجار ألغام أو ذخائر مل تكن قد انفجرت أثناء                  :                          املشـاكل الـيت تواجههـا     
                                                        ، بلغت نسبة الذكور منهم الذين تتراوح أعمارهم بني             ٢٠٠٣     ً                   شخصاً حىت هناية عام       ٤     ٨٢٥                         لعمليات القتالية زهاء     ا

               وما زالت إعادة   .          يف املائة  ٢٠     ً  عاماً   ١٨                                                            يف املائة، وبلغت نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن             ٤٠     ً      عامـاً      ٣٩    و   ١٩
  .                                اإلدماج االقتصادي متثل املشكلة الكربى

                   َّ                                                                  يوجد فريق عامل مكلَّف بوضع استراتيجية ملساعدة ضحايا األلغام الربية بناء على              :             دم واألولويات                اخلطـط والـتق   
                                ً                                                                                     حتلـيل خلدمـات املسـاعدة القائمـة حالـياً أجرته اهليئة الدولية ملساعدة املعوقني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة                   

َ  َّ       َمَصحَّات و   ٧                           مراكز إلعادة التأهيل و     ٧       وهناك     ).          اليونيسيف ( َ            ً                    كزاً جمتمعياً، مياَرس فيها مجيعاً العالج الطبيعي           مر   ٦٠ َ      ً       ً    .  
                                 ورشة لتقومي العظام والتزويد       ٢٧                           ُ                                            مستشفيات لألمراض النفسية، أُنشئت باالشتراك مع املراكز اجملتمعية، و          ٣         وهـناك   

                                                                                       وتشمل برامج مساعدة الضحايا تقدمي الدعم من أجل شراء األجهزة واألطراف االصطناعية،              .                   باألطراف االصطناعية 
     وينص   .                                                                                                         واملسـاعدة املاديـة، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي واالجتماعي، وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي            

                    ً                                                                                                 التشـريع القـائم حالياً على أنه حيق للمدنيني واحملاربني القدماء تقاضي إعانات شخصية لإلعاقة، وإعانات للرعاية                 
   وال   .                                                       ومي أعضائهم، وإعانات أسرية لإلعاقة، وإعانات لألطفال                                                         واملساعدة اليت يقدمها هلم شخص ثالث، وإعانات لتق       

  .                                                                                     يزال األمر حيتاج إىل مساعدة دولية لسد الفجوات القائمة يف تقدمي املساعدة لضحايا األلغام الربية

              البوسنة واهلرسك
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              وارئ معدومة،                               واخلدمات الطبية يف حاالت الط      .                                        يوجد يف بوروندي عدد كبري من الضحايا        :                       املشـاكل اليت تواجهها   
     َ            وتعالَج أشد احلاالت   .                                                        وتوجد مخسة مستشفيات يف بوروندي، أربعة منها يف العاصمة       .                                   وكذلـك النقل إىل املراكز الطبية     

                           ً       ً                 وهناك أربعة مراكز تقدم عالجاً طبيعياً ومعدات يف          .       ً                                                          استعصـاًء يف اخلـارج، يف كينـيا وجنوب أفريقيا بصفة رئيسية           
                                              وتوجد ورشة ملعدات تقومي األعضاء تسمى املركز         .                           عن تلبية احتياجات املرضى                             واملراكـز األربعة عاجزة       .          بورونـدي 

                                        كما توجد ورشتان أخريان تعتمدان على        .                                                                         الوطـين لألعضـاء االصطناعية وإعادة التثقيف، وتدير أعماهلا بشكل جيد          
  .              ها لضحايا احلرب                                                                  وتوجد أربعة مراكز إلعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي، وهي خمصصة يف معظم  .           الدعم اخلاص

                                                                                     جيري العمل ببطء على إنشاء عدد من الرابطات لتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي،              :                          اخلطـط والتقدم واألولويات   
                                    وحتتاج بوروندي إىل دعم مايل بغية تعزيز   .                                                 ً                         ومـن بيـنها الرابطة البوروندية ملساعدة املعوقني جسدياً، واحتاد املعوقني         

                                                                                ي واملعدات، وذلك يف جماالت ترميم مباين املستشفيات وشراء معدات جديدة وتدريب                                         املراكز األربعة للعالج الطبيع   
   .       املوظفني

        بوروندي

  .                                             من املصابني نتيجة انفجار ألغام برية يف كمبوديا  ٤٠     ٠٠٠    َّ                    يقدَّر أن هناك ما يقارب  :                  املشاكل اليت تواجهها

                                     ً              قة باأللغام ومساعدة ضحاياها تقوم حالياً مبساعدة                                              إن السلطة الكمبودية لألعمال املتعل      :                        اخلطط والتقدم واألولويات  
  ُ   ِّ                         ِّ      وسُتعيِّن اخلطة برامج قطاعية وستحدِّد       .                                                                          جملـس األعمـال املتعلقة باإلعاقة على وضع خطة استراتيجية طويلة األجل           

         وتسيق                                                                                       والسلطة الكمبودية لألعمال املتعلقة باأللغام هي هيئة تتوىل وضع اللوائح التنظيمية            .                         املـوارد الالزمة لدعمها   
                                                                                     وهي على السواء هيئة ناظمة واهليئة احلكومية اليت تقوم مقام مركز التنسيق فيما               .                                   ورصـد األعمـال املتعلقة باأللغام     

         وأولويات   .                                                                                                       يـتعلق بتصـميم السياسـات واخلطط والربامج ووضع إطار قانوين الزم لتنظيم املسائل املتصلة باأللغام               
                                                                بدء إنشاء مجيع الوكاالت ذات الصلة وتزويدها جبميع اإلمكانيات           )  ١  :                                         كمبوديا خالل السنوات اخلمس القادمة هي     

      إنشاء   )  ٢                                                                                                              الالزمـة، وإن اقتضى األمر، التنسيق فيما بينها، كيما تكون قادرة على تقدمي خدمات متكاملة ومتواصلة؛                 
         التأهيل؛                                                           التشجيع على إقامة خدمات وبرامج فعالة ومالئمة إلعادة           )  ٣                                          شـبكات معلومـات عن مساعدة الضحايا؛        

                          إعداد استمارات تستخدمها     )  ٥                                                                              دعـم وتشـجيع إدماج الضحايا يف مجيع املشاريع والربامج واألنشطة اإلمنائية؛               )  ٤
                                                                                                                      املنظمات والوكاالت ذات الصلة يف إعداد تقارير منتظمة، فصلية وسنوية، تقدمها إىل السلطة الوطنية عما أحرزته من                

                                                                     وكاالت للتحقق من تنفيذ مجيع السياسات واملبادئ التوجيهية احلكومية                                         إجراء رصد ميداين للمنظمات وال      )  ٦       تقدم؛  
                           الدعوة إىل انعقاد اجتماع      )  ٧                                                                                     املتعلقة بإعادة تأهيل املعوقني وإدماجهم االجتماعي واالقتصادي وعدم التمييز ضدهم؛           

      وتعكف   .        الضحايا                                                                                         سـنوي جلميع املنظمات والوكاالت والوزارات الرئيسية واجلهات املعنية لبحث موضوع مساعدة           
                                                                                                                       وزارة الشـؤون االجتماعية وإعادة تأهيل الشبيبة وشؤون احملاربني القدماء على وضع الصيغة النهائية ملشروع القانون                

ِ                                                                                وقـد ُعِرض هذا القانون على جملس الشؤون القانونية التابع جمللس الوزراء من أجل                 ".                 حقـوق املعوقـني    "          املعـنون     ُ     
              ويتضمن مشروع    .                                                            ة امللكية وأن حتيله إىل اجلمعية الوطنية يف الوقت املناسب                                                 استعراضـه، عـلى أمل أن تقره احلكوم       

   .               ً                     القانون أحكاماً متعلقة بضحايا األلغام

  .                                    توفري متويل بشكل متواصل ملساعدة الضحايا      ويلزم 

        كمبوديا

ُ          شخصاً قد ُجرحوا     ١     ٦٨٨       أن       ٢٠٠١   َّ                                                        بيَّنت الدراسة االستقصائية آلثار األلغام الربية يف عام           :                    املشاكل اليت تواجهها       ً     
   .     ُ                                أو قُتلوا يف حوادث انفجار ألغام يف تشاد

                                 غري أن الورقة االستراتيجية اليت       .                                                       ال توجد يف تشاد خطة وطنية ملساعدة ضحايا األلغام          :                        اخلطط والتقدم واألولويات  
  .                                    ً                                  وضعتها تشاد للحد من الفقر حتدد أهدافاً للفئات الضعيفة، ومن بينها املعوقون

     تشاد
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                                                                                                  يتأثر العسكريون والسكان املدنيون بالعنف يف كولومبيا، ومما يثري اجلزع يف هذا الصدد تزايد                :            اليت تواجهها         املشاكل  
                                                                                                                  عدد ضحايا األلغام، إذ يسجل وقوع ضحيتني يف املتوسط كل يوم يف نظام إدارة املعلومات اخلاصة باألعمال املتعلقة                  

                                                               ؤالء الضحايا، ومعظم هؤالء املدنيني فقراء ريفيون يعيشون دون                           يف املائة من ه      ٤٠                ويشكل املدنيون     .                 بإزالـة األلغام  
                                                                                     وتتـناول التشريعات الكولومبية سياسات وبرامج ترمي إىل مساعدة السكان املستضعفني             .                       مسـتوى خـط الفقـر     

      لواضح       ومن ا    ).                                                               مبن فيهم ضحايا األلغام املضادة لألفراد والذخائر غري املنفجرة         (                                       والـنازحني املتأثرين بالعنف السياسي      
  .                                                                  ً     ً                        أن هذه التدابري التشريعية حباجة إىل تفصيل وتوضيح وتنقيح كي تضمن ضماناً كامالً حقوق الضحايا الكولومبيني

                                                              ، بدأت عملية شاركت فيها جهات فاعلة خمتلفة تعمل يف جمال               ٢٠٠٤       فرباير   /          يف شباط   :                        اخلطط والتقدم واألولويات  
                   ً                                   ت هذه السياسة دروساً مستقاة واستوعبت خصائص حمددة           ومجع  .                                                إزالـة األلغام فأسفرت عن وضع سياسة حكومية       

                                        ً      وحددت هذه اخلطة أولويات واستراتيجيات وسبالً        .                                                                 إقليمـية وطنـية ترمجت إىل خطة العمل الوطنية إلزالة األلغام          
                       وتقدمي مساعدة تكاملية     )  ٢                                               تعزيز املؤسسات على مستويات إقليمية خمتلفة،         )  ١  :                                  تشـمل دعـائم اخلطة األربع وهي      

                                              وأقرت تلك اخلطة يف جلسة للجنة الوطنية املشتركة     .                   واستراتيجية اتصال   )  ٤                           واالمتثال ملعاهدة أوتاوا،      )  ٣    ن،         للسـكا 
                                                         ويف إطار تقدمي املساعدة التكاملية للسكان، وضع برنامج          .     ٢٠٠٤       أغسطس   /     آب   ١٠                           بـني القطاعـات عقدت يف       

                                           ساعدة يف اإلسعاف األويل، والتأهيل واإلدماج                                                           ً                  ملعاجلـة مسـألة تعزيـز املساعدة اليت تقدم إىل الضحايا، وحتديداً امل            
    وقد   .                                                                       وهلذا السبب يلزم وضع معايري لالهتمام بضحايا األلغام يعتمدها البلد           .                       االقتصـادي للضحايا   -            االجـتماعي   

                                                                             ً              ً                     وضـعت بـرامج جتريبـية يف حمافظيت أنتيوكيا وكاوكا هبدف متابعة الضحية يف مجيع املراحل بدءاً باحلادث وانتهاًء                 
  .            ً                                   يف، وذلك وفقاً لإلجراءات اليت وضعتها حكومة كولومبيا      بالتعا

         كولومبيا

     ً                                           شخصاً قد أصيبوا جبراح نتيجة انفجار ألغام         ١     ٨٩٠                                                  أفادت الرابطة الكرواتية لضحايا األلغام أن         :                        املشـاكل الـيت تواجهها    
                    عدد من الضحايا يف               ووقع أكرب     .               منهم قاتلة     ٤٢٠                 ، كانت إصابات        ٢٠٠٤       يونيه   /             إىل حزيران      ١٩٩١                         أثـناء الفـترة مـن       

                                                                   وغالبية ضحايا األلغام الربية مزارعون ذكور راشدون، بينما تشكل           .                                                مقاطعـات كارلوفـاتش وسيساك وأوسييك وجادار      
                                                                       من جمموع عدد ضحايا األلغام الربية يف كرواتيا دون الثامنة عشرة               ١٠٤      وكان    .                         يف املائة من الضحايا        ٥,٢٦                النسـاء حوايل    

                ُ       َ    وما زالت البطالةُ املشكلةَ      .            يف املائة      ٦,٢٤                                                  ئيي إزالة األلغام من جمموع عدد ضحايا األلغام                          وبلغت نسبة أخصا    .              مـن العمـر   
َ                                            الرئيسية، إىل جانب املبالغ الكبرية اليت ُدفعت يف شكل َبَدالت وعالوات يف أعقاب اإلصابة نتيجة النفجار ألغام  َ          ُ                                     .  

        كرواتيا

  ،     ٢٠٠٤                                        ل النفسي واالجتماعي، الذي أنشئ عام                                         إن مركـز دوغا إلعادة التأهي       :                              اخلطـط والـتقدم واألولويـات     
                      ً                                                                 من ضحايا األلغام سنوياً يف روفينيه، حيث تقام حلقات تدريبية كل صيف منذ عام                  ٦٠٠    و    ٥٠٠                 سيستضيف ما بني    

            يف املائة     ١٥    و   ١٠                                                                                      وسيفتح املركز أبوابه جلميع ضحايا األلغام من جنوب شرق أوروبا، مع ختصيص ما بني                 .     ٢٠٠١
                                                ً        ومجيع مستويات الرعاية يف حاالت الطوارئ متطورة تطوراً          .                                      األلغام من أقاليم أخرى يف العامل                          مـن األماكن لضحايا   

                       يف املائة من احلاالت       ٧٥                                                       ً               وهناك أربعة مستشفيات متخصصة ملعاجلة من بترت أطرافهم، علماً بأن             .      ً              عالـياً يف كرواتيا   
                                              ناعية وما بعدها متاحة، وإن كانت الكراسي                                                         والرعاية يف فتريت ما قبل التزويد باألطراف االصط         .                  تعـاجل يف زغـرب    

                                                                       ومجيع املؤسسات العامة والشركات اليت تعود ملكيتها إىل احلكومة يف كرواتيا        .                                       الدوالبـية غـري متاحة بأعداد كافية      
    وقد   .             ً                                                                                                  ملـزمة قانونـاً بتوظيف معوقني عند اإلمكان، وإن كان ذلك صعب اإلنفاذ، وخباصة يف فترات البطالة العالية                 

                                                                                     ً                   نـني تتـناول االحتياجات واحلقوق الطبية لضحايا األلغام، إال أن بعض ضحايا األلغام ال يدركون متاماً                           سـنت قوا  
                                              ً       ً                                   وقد نشرت الرابطة الكرواتية لضحايا األلغام كتيباً إعالمياً يتناول هذه املسألة، وهي              .                                 حقوقهـم أو كيفية املطالبة هبا     

           املتأثرة      ١٤                                              ثلني خاصني يف كل من مقاطعات كرواتيا ال                                                                       تعمـل عـلى تعزيـز قدراهتا اإلقليمية عن طريق تثقيف مم           
           ويلزم إجناز   .                                                                 وفيما يتعلق بالتمويل اخلارجي، تويل كرواتيا أولوية لبناء القدرات     .                                      باأللغـام، وهم أنفسهم ضحايا ألغام     

   .                                                          ً     ً                        املزيد من العمل فيما يتعلق بالتثقيف والتوعية باأللغام عموماً، فضالً عن رصد القوانني وإنفاذها

 



APLC/CONF/2004/5 
Page 77 

 

 

  اعدة وأولويات هذه املساعدةاملشاكل، واخلطط، والتقدم احملرز يف املس

  .       َّ                                                       من املسلَّم به أن سنوات احلرب قد أسفرت عن وقوع كثري من ضحايا األلغام  :                   املشاكل اليت تواجهها

                       وتسعي مجهورية الكونغو     .                                                    ال يوجـد موظفون طبيون مؤهلون إال يف العاصمة          :                              اخلطـط والـتقدم واألولويـات     
                                            تكن قد انفجرت أثناء األعمال القتالية، وذلك                                     ً                                             الدميقراطـية إىل العـناية مبـن بقوا أحياًء إثر انفجار ألغام وذخائر مل               

                           وقد أنشئ بقرار من رئيس       .                                           ً                      ً      ً                  بـتزويدهم بأعضـاء اصـطناعية، إال أهنا تعاين نقصاً يف املوظفني املؤهلني تأهيالً وافياً              
                                                                        صـندوق اجتماعي للضحايا ختصص موارده لتلبية احتياجاهتم االجتماعية              ٢٠٠٢         فـرباير    /                     اجلمهوريـة يف شـباط    

                                                        وال يوجد تشريع وطين ملساعدة ضحايا األلغام؛ ويلزم تقدمي         .                                       كمـا توجد جلنة وطنية للتدريب املهين        .             واالقتصـادية 
   .                             مساعدة قانونية من بلدان أخرى

                مجهورية الكونغو  
           الدميقراطية

          ومثة حاجة    .                                                           شخص وقعوا ضحايا لأللغام، معظمهم من املناطق الريفية         ٧     ٠٠٠             هناك قرابة     :                       املشـاكل اليت تواجهها   
  .                                                         يد ضحايا األلغام بأطراف اصطناعية تكون مالئمة ملناخ السلفادور    لتزو

                                                                                جيري تنفيذ برنامج إلعادة التأهيل اجلسدي وإعادة االدماج النفسي لصاحل املدنيني             :                             اخلطـط والـتقدم واألولويات    
             ناعية وتقومي                                                                  ومثة مبادرة هامة أخرى هي إنشاء مركز التزويد باألطراف االصط           .                                  والعسـكريني املتضررين من األلغام    

                          ً                                                                                وما زالت احلكومة تبذل جهوداً يف سبيل محاية املصابني يف حوادث انفجار األلغام والذخائر محاية قانونية،                  .         العظـام 
   إن    ".                                    قانون إتاحة فرص متكافئة للمعوقني     " و  "                                                        قـانون محاية اجلرحى واملعوقني نتيجة للمنازعات املسلحة        "          بإصـدار   

                                           ً                                   رعاية صحية وإعادة إدماجهم على حنو منتج، فضالً عن إتاحة فرص متكافئة                                                    قوانـني من هذا القبيل تكفل للمعوقني      
   .           هلم يف اجملتمع

          السلفادور

                                    ً     ً                      ً                         إن حجم مشكلة ضحايا األلغام ليس معروفاً متاماً بعد، إال أنه جيري حالياً حتليل بيانات عن            :                       املشـاكل اليت تواجهها   
                                                  ة وطنية عن املصابني بإعاقات، ستنصب حصيلتها يف                                                            مـن املصـابني بإعاقات يف إطار دراسة استقصائي            ١٠٠     ٠٠٠

                                     وقد مت يف الدراسة االستقصائية آلثار        .                                                                             قـاعدة بـيانات اقتصادية واجتماعية تستخدم يف رصد عملية إعادة اإلدماج           
               بني من الدراسة                                    ً                                                                             األلغام الربية حتديد هوية الباقني أحياًء إثر انفجار ألغام برية يف اجملتمعات احمللية املتضررة من األلغام، وت                

      ً                                 مصاباً نتيجة انفجار ألغام يف هذه        ٥     ٣٨٥                    ً                                                        أن أكـثر الفـئات تضـرراً هي رعاة القطعان الشباب الذكور، وأن مثة               
   .                                                                        ومن املتوقع أن يزداد هذا العدد مع عودة النازحني ومع حتسن عملية مجع البيانات  .        اجملتمعات

      يوليه  /                                               االستراتيجي لألعمال املتعلقة باأللغام يف متوز                                مت االضطالع بعملية التخطيط     :                             اخلطـط والـتقدم واألولويات    
                                                                         كما أن من املقرر إمتام الدراسة االستقصائية الوطنية للمصابني بإعاقات            .                  ً    ، حسبما كان مقرراً       ٢٠٠٤       أغسطس   /   وآب

  ،     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢                            خطة استراتيجية للفترة         ٢٠٠٣                                              وأقرت وزارة العمل والرفاه البشري يف عام          .     ٢٠٠٥      مارس   /       يف آذار 
                    ويقدم هذا التوجيه      ".                                                                                    التوجه صوب وضع منوذج لدعم الضحايا باستخدام إعادة التأهيل اجملتمعي يف إريتريا            "    هنا        عـنوا 

                     شخص، كثريون منهم       ٨٠٠                                                                                       خطـة لدعم الضحايا يف إريتريا، حيث يشارك يف عملية حتديد األولويات ما يزيد عن                
                                       تغيري مواقف اجملتمعات احمللية اليت يعيش        :            لى ما يلي                                            ويعمل برنامج عمل الضحايا يف إريتريا ع        .                      لديهم أنفسهم إعاقات  

                                                                                                                    فيها ضحايا ألغام برية وغريهم ممن لديهم إعاقات يف سبيل حتسني عملية إعادة إدماجهم يف اجملتمع؛ واستخدام إعادة                  
              اقات؛ وإتاحة                                                                                                             التأهـيل اجملـتمعي بغية حتقيق أولويات معينة يف إطار اخلطط اإلمنائية الوطنية فيما يتعلق باملصابني بإع                

                                                                                                            إمكانية االستفادة من خدمات أخرى كحلقات التدريب على التزويد باألطراف االصطناعية، ومتكني ضحايا األلغام              
                                                                                                                 الربية من األطفال من االلتحاق باملدارس، وإتاحة قروض مالية من أجل شراء بذور واالضطالع بأعمال جتارية صغرية                 

  .                                                                  ل والرفاه البشري على وضع خطط بالتعاون مع وزاريت الصحة والتعليم                      وتعمل وزارة العم    .                          يف سـبيل تقلـيل الفقر     
                                              من أجل تدريب اجملتمعات احمللية على كيفية التصدي     "                                           املقترح املتعلق بالرعاية يف حاالت الطوارئ      "                  وأعـدت الوزارة    

                   الصابات النامجة عن                                                                                  والرعاية الطبية املستمرة هي جمال جيري فيه إقامة شراكات من أجل التصدي ل              .              حلاالت الطوارئ 
 ُ  ِّ         وُموِّل مشروع    .                                                                                                         الصـدمات الـبالغة وإجـراء العمليات اجلراحية املتصلة هبا، وما قد تقتضيه من رعاية طبية إضافية                

        إريتريا
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                                                                                                                    ملسـاعدة ضـحايا األلغام الربية وغريهم من املصابني بإعاقات على االستفادة من احللقات التدريبية املعنية باجلراحة                 
                                                    إن الدعم االجتماعي وتغيري املواقف مها جماالت يستحوذان على   .                         ارة العمل والرفاه البشري                          التقوميـية، اليت تعقدها وز  

                                                   وفيما يتعلق بإعادة اإلدماج االقتصادي، يطبق خمطط         .                                         وتوجد جلان تعىن بإعادة التأهيل اجملتمعي       .                      االهـتمام يف إريتريا   
   ً                                     جحاً للغاية، وحيظى العمل على مواصلته                                                                                منوذجـي لـتقدمي القروض من أجل شراء البذور، وما برح هذا املخطط نا             

                                                                 ومع مواصلة العمل على وضع اتفاقية دولية بشأن محاية املصابني            .                                                    باألولويـة العليا يف مشاريع تقدمي الدعم للضحايا       
                                                                                                     بإعاقـات وصـون حقوقهـم وكرامـتهم، ستستخدم إريتريا هذه املعلومات يف إقامة حوار قائم على املشاركة مع      

                               ومثة حاجة إىل بناء القدرات يف       .                                                              يف سبيل وضع إطار لدعم الضحايا يتمشى مع أحكام االتفاقية                               الـوزارات املعنـية     
                                                                                                                    احللقـات التدريبـية املعنـية باجلراحة التقوميية، وإىل مواصلة إقامة عالقات جيدة مع اجملتمعات احمللية يف سبيل إجياد               

                                          ُ  ِ            دريب على استخدام األطراف العليا، وإىل إنتاج ُمِعينات                                                     كما أن مثة حاجة إىل املواد اخلام، وإىل الت          .                 احللـول املناسبة  
   ).    ٢٠٠٦         أو عام     ٢٠٠٥                                         من املنتظر أن يبدأ صنع كراسي دوالبية يف عام    . (            ومعدات بسيطة

                            يف كامل البلد بأن عدد          ٢٠٠٢                                                    تفيد دراسة استقصائية لضحايا األلغام أجريت عام          :                       املشـاكل اليت تواجهها   
     يف    ٢٠                                 يف املائة منهم من األطفال، و        ٣٥      حوايل    .      ً   شخصاً    ٦١٦                           جار ألغام برية قد بلغ                             املصـابني يف حوادث انف    

                                                  يف املائة من الضحايا يف إطار الربنامج الوطين          ٩       َ          ومل يعالَج سوى      .                        يف املائة منهم رجال      ٤٥                     املائة منهم نساء، و   
     ، ويف  )         يف املائة  ٣٥ (           ليم الشمايل                                                 واملصابون يف حوادث انفجار ألغام برية منتشرون يف اإلق  .                     إلعادة التأهيل البدين 
     يف    ٢١ (                       ، ويف اإلقليم الشرقي      )           يف املائة    ١٩ (                                   ، ويف املنطقة اجلنوبية من البلد        )           يف املائة    ٢٥ (                    مـنطقة العاصـمة     

ُ  ِّ                              ، ُدمِّر املركز املتخصص يف إجراء          ١٩٩٩-    ١٩٩٨              وأثناء نزاع     .                                      وسـبل العالج املتاحة للضحايا نادرة        ).        املائـة    
                                                           وتشكل كلفة العالج عقبة كربى أمام كثري من الضحايا، حىت            .                   ني وإعادة تأهيلهم                             العملـيات اجلراحية للمعوق   

  .      ً                             ً                وكثرياً ما تعاين املستشفيات أنفسها شحاً يف املوارد         .                                                        عندما تتاح هلم إمكانية العالج يف املستشفيات العمومية       
                  ئيسية هي توفري عمل            واملشكلة الر  .                                                                    وال توجد جهات لتقدمي خدمات خاصة يف جمال الدعم النفسي واالجتماعي         

   .                                    لضحايا األلغام الربية واملصابني بإعاقات

                                                                                   اهلدف املنشود هو حتسني أوضاع املصابني بإعاقات بدنية من خالل إعادة تأهيل املركز               :                         اخلطط والتقدم واألولويات  
                توخى هو إتاحة            واهلدف امل   .                                                                                          املتخصـص بإجراء عمليات جراحية هلم وزيادة القدرة الوطنية على إعادة التأهيل البدين            

  .                                ً                                                  ً                                 اجملـال للضـحايا إلعادة التأهل بدنياً، وتقدمي الدعم النفسي هلم، ومساعدهتم على االندماج جمدداً يف اجملتمع الغيين                 
                                                                                                                ويتمـثل اهلـدف يف النهوض بإعادة إدماج ضحايا األلغام واملعوقني يف اجملتمع عن طريق تشجيع األنشطة الرياضية                  

                                             من الدستور بغية تضمينها مفهوم مساعدة        ٥                             ومثة حاجة إىل تعزيز املادة        .   ِّ        درِّة للدخل                                 وتيسـري املشاريع ذات الصلة امل     
                                             ويلزم وضع خطة وطنية كاملة وشاملة تتضمن         .                                                                           ضـحايا األلغام الربية والذخائر اليت مل تنفجر أثناء العمليات القتالية          

                                     روحة إدراج ضحايا األلغام والذخائر                                  ومن بني التحديات األخرى املط      .                                         محـالت توعية باحتياجات املصابني بإعاقات     
                                                                     كيما حيصلون على نفس حقوق التعويض، وعدم التمييز بني ضحايا حرب             "            ضحايا احلرب  "                         غـري املـنفجرة يف فئة       
                                                                              ، وعدم التمييز بني ضحايا األلغام والذخائر غري املنفجرة وغريهم من املعوقني                ١٩٩٩-    ١٩٩٨                       التحرير وضحايا نزاع    

                                                                               بيساو مساعدهتا على زيادة حتسني املنظمات الوطنية وخدمات الرعاية واحللقات           -                  وتطلـب غينـيا     .             أو املصـابني  
                                                                    ً                           كما تطلب مساعدة من أجل استحداث وحدة لعمليات التصدي األويل، تشمل تدريباً على اإلسعافات                .            التدريبـية 

   .                                     األولية واملتابعة، ومساعدة يف جماالت أخرى

        بيساو-      غينيا 
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                                                 ومنذ أن بدأت األعمال املتعلقة باأللغام يف عام          .                                   املعلومات عن ضحايا األلغام حمدودة        إن    :                         املشـاكل الـيت تواجهها    
  .                                                  ومل يستفد سوى عدد قليل منهم من برامج مساعدة الضحايا  .       ضحية ٢     ٣٠٠               ، مت تسجيل حوايل     ١٩٩٢

      ألعضاء،                  مراكز لتقومي ا     ١٠                                      خدمة من خدمات العالج الطبيعي، و        ٦٠              أفيد أن مثة      :                             اخلطـط والـتقدم واألولويات    
      تديره  (                                  والربنامج اجلاري ملساعدة الضحايا       .                           ً             َّ                         مراكـز انتقالية خمصصة حتديداً الستضافة املعوَّقني اخلاضعني لعالج           ١٠ و

                                                                    يتناول جماالت مثل إعادة التأهيل اجلسدي لضحايا األلغام، وتدريبهم           )                                               شبكة املتضررين من حوادث انفجار ألغام برية      
                                ً                                              كنهم من تصريف شؤوهنم بأنفسهم، فضالً عن تقدمي ضحايا األلغام أنفسهم الدعم                                            املهين، وتزويدهم باألدوات اليت مت    

      ُ           فقط أُعلن أهنم مل   ١٢       ، هناك    ٣٢١                                                      ومن بني ضحايا األلغام الذين تلقوا مساعدة، وعددهم          .                        املعـنوي لبعضهم البعض   
     ً                        متاماً على أن يعيشوا حياة                                                         ً                                  يعـودوا حباجة إىل مساعدة، حيث اعترب أهنم أصبحوا مؤهلني جمدداً كامل األهلية وقادرين             

                                                                                                 وأثـارت موزامبـيق مع شبكة املصابني يف حوادث انفجار ألغام برية مسألة توسيع نطاق أنشطتها لتشمل          .         طبيعـية 
                                              وإذا ما قدم مزيد من الدعم املايل، سيصبح مزيد من   .                              ً                           حمافظـات أخـرى، وجيري العمل حالياً على حتقيق هذه الغاية     

     َّ                                       وسيوجَّه هذا الدعم إىل إعادة اإلدماج االجتماعي     .                              لدعـم لضحايا األلغام الربية                 ً                       املـنظمات قـادراً عـلى تقـدمي ا        
  .                                                                    واالقتصادي وإىل ضمان أعمال الصيانة أو توزيع األطراف االصطناعية أو كليهما

         موزامبيق

        الضحايا        من    ٢     ٠٠٠    ً                                                                    وفقاً لتقديرات الصليب األمحر الدويل، يوجد يف نيكاراغوا ما يزيد عن              :                     املشاكل اليت تواجهها  
     ً   شخصاً     ٧٨١                ً     غري أنه يوجد رمسياً       .                                                                                          الناجني من انفجار ألغام برية أو ذخائر مل تكن قد انفجرت أثناء العمليات القتالية             

                                                                                        يف املائـة من الضحايا هم من ذوي املوارد احملدودة ويعيشون يف مناطق نائية يصعب                  ٩٥ و  .                  مسـجلني كمصـابني   
              وعليه، ففي كل   .                                               صة سوى يف العاصمة ويف مدينتني يف مشال البلد                                      وال توجد مراكز للرعاية املخص      .                  الوصـول إلـيها   

                              َّ                                                                                     حالـة مـن حاالت املعاجلة، جيب أن توفَّر للضحية ومن يرافقه وسيلة نقل ومأوى وطعام، األمر الذي تترتب عليه                    
       سوى                                                                      وليس لدى الدولة سوى مركز واحد لصنع األطراف االصطناعية، ال يليب            .                                    تكاليف صيانة مرتفعة هلذا الربنامج    

                                          ً                                                                              يف املائـة من الطلب على الصعيد الوطين استناداً إىل احصاءات األمم املتحدة عن نيكاراغوا اليت تبني أن ما يزيد                       ١٠
                                               وتقدم املراكز اخلاصة خدمات األطراف االصطناعية        .                 ً                             شـخص يعانون نوعاً ما من أنواع اإلعاقة           ٥٠٠     ٠٠٠      عـن   

  .                             وتقومي األعضاء، ولكن بكلفة أعلى

         نيكاراغو

                             ً          ً              بربنامج إلعادة اإلدماج اجتماعياً واقتصادياً مت بواسطته     ٢٠٠٢             شرع يف عام   :                          طـط والـتقدم واألولويات      اخل
                                                                                                 من املصابني يف حوادث انفجار ألغام برية أو انفجار ذخائر مل تكن قد انفجرت أثناء العمليات                ١٠٦         تدريـب   

      ، متت      ١٩٩٥           ومنذ عام     .                املؤهلني للتدريب                           يف املائة من الضحايا        ١٠                                  ومت يف إطار هذا الربنامج تدريب         .         القتالية
     ٦٩٠       قرابة   (                               ً         يف املائة من الضحايا املسجلني رمسياً          ٩٠                                                        بواسـطة بـرنامج مسـاعدة الضحايا تلبية احتياجات          

                                                                                               ، قدمت هلم معاجلة طبية ونفسية متخصصة، وخدمات التزويد باألطراف االصطناعية أو تقومي األعضاء             )    ً شخصاً
                                                                        هيل البدين، كما أتيحت هلم إمكانية االستفادة من برنامج إلعادة االندماج                                            أو كلـيهما، وخدمـات إعادة التأ      

                                                                                ً                  وتعتزم اللجنة الوطنية املعنية بإزالة األلغام اإلبقاء على الربنامج اجلاري تنفيذه حالياً إليالء               .         ً          ً  اجتماعياً واقتصادياً 
                          ى األقل، حيث رمبا ستكون          عل     ٢٠١٠                                                                        اهتمام متكامل للناجني من حوادث انفجار ألغام برية، وذلك حىت عام            

                                                                                                   قد أتيحت للدولة حبلول ذلك التاريخ الفرصة ألن تضع براجمها بنفسها وأن تبين بنفسها القدرات املادية للمراكز 
   .                                      الوطنية للرعاية الصحية وإعادة التأهيل
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          يع ضحايا                                                                            تواصل اللجنة الوطنية للعمل من أجل إزالة األلغام إنشاء سجل يشمل مج             :                     املشاكل اليت تواجهها  
                                                                                           ولدى بذل هذه اجلهود، تعتمد اللجنة على املعلومات اليت تتيحها اللجنة الدولية للصليب               .                  األلغـام الـربية   

  .     ٢٠٠٣       وعام     ١٩٩٢     ً            شخصاً بني عام       ٢٣٨                                                          وتفيد هذه املنظمة بأن عدد الضحايا  اجلدد قد بلغ               .       األمحـر 
                                              بد من تعيني هوية هؤالء الضحايا ليتسىن وضع            وال    .                                                        ومعظم ضحايا األلغام فقراء يعيشون يف املناطق الريفية       

  .              سياسة مالئمة هلم

                                                                   إن مجيع مؤسسات الصحة العامة يف البلد قادرة على توفري املساعدة يف حاالت  :                      اخلطط والتقدم واألولويات
                                                                                           ولـدى املستشـفيات احلكومية اإلمكانيات لتوفري الرعاية يف حالة اإلصابة بصدمات واالعتناء               .          الطـوارئ 

ـ               ويقدم املعهد    .                                                            وهناك نظام للتأمني الصحي، ولكنه ال يشمل إعادة التأهيل          .                       ى مـن ضحايا األلغام           باملرض
  .                                    واخلدمات اليت يوفرها املعهد ليست جمانية  .                           ً                               الوطين إلعادة التأهيل برناجماً للعالج  البدين والنفسي وللتدريب

                     ويوفر مركز التدريب     .                  فية الوصول إليه                                                                        ويقع املعهد يف ليما، مما يعين أن من الصعب على سكان املناطق الري            
           وتلقت بريو    .                                                التدريب لألشخاص املعوقني يف جماالت مهنية متنوعة        ) CEFODI (                        املهـين لألشخاص املعوقني     

                                  وتندرج السياسات الوطنية ملساعدة      .     ً                                                             دعمـاً مـن الصـليب األمحر إلنشاء برنامج منوذجي للتدريب املهين           
                                                    والسند القانوين هلذه السياسة هو القانون العام للمعوقني   .              تعلقة باملعوقني                                 الضحايا يف إطار السياسات العامة امل

                                                                                          الـذي يكفـل هلـم حـق احلصول على اخلدمات الصحية والرعاية، وعلى السكن املدعوم، وتكافؤ فرص       
                                                             اليت تتحمل الدولة مبوجبها التزامات للحد من الفقر وتعزيز          "                  خطة تكافؤ الفرص   "                   وتعزز حكومة بريو     .     العمل
      وتدعو   .             ً                                                                                  فؤ الفرص فضالً عن إيالء  األولوية ملساعدة الفئات الضعيفة والفئات اليت تعيش يف فقر مدقع                    تكـا 

  .                                 احلاجة إىل تعزيز أنشطة إعادة اإلدماج

    بريو

      من     ٦٤٣                                                                                      تقدم اهليئة الدولية ملساعدة املعاقني تقارير سنوية عن عدد الضحايا، حيث يوجد               :                      املشـاكل اليت تواجهها   
   .     ١٩٩٦           لني منذ عام            املصابني املسج

             ً                         ً     مساعدهتم فردياً، وإعادة إدماجهم اجتماعياً       :                                          تتم مساعدة الضحايا من خالل ما يلي        :                          اخلطـط والتقدم واألولويات   
ُ  ِّ        ً                    ولدى املستشفيات موارد حمدودة، ولكنها ُجهِّزت مؤخراً مبعدات جديدة          .          ً                    ً    واقتصادياً ومتابعة حاالهتم فردياً          وتوجد   .                                    

  ُ            وأُحرز جناح يف     .                                            وتوفد احلكومات أخصائيني إىل هذه املستشفيات       .                   املناطق املتأثرة                                   مراكـز لـتقومي العظام يف معظم      
                ، وزعت جمموعات       ٢٠٠٢         ويف عام     .                                                   وأقيمت دورات تدريبية يف خمتلف االختصاصات املهنية        .                     إعادة إدماج املصابني  

                                  ت اهليئة الدولية ملساعدة املعوقني         وقام  .                                                                                 مـن املعدات الطبية على املعاقني، مبن فيهم املصابون ممن بقوا على قيد احلياة             
                                      وجيري تنفيذ برنامج ضخم إلعادة بناء        .            ً                             وتقام حالياً دورات تدريب مهين للمعاقني       .                                 بتنفـيذ مشـاريع متويلية صغرية     

 ُ                                                                                        وُيجري البنك الدويل دراسة استقصائية شاملة فيما يتعلق بإزالة األلغام وإعادة تأهيل              .                              اهلياكل االجتماعية واالقتصادية  
ِ  َّ                وهناك خطط إلقامة مركز إلزالة األلغام، وإلرساء آلية ُمِدرَّة للدخل           .            ً  يم اقتصادياً     اإلقل                             وشكل ضحايا األلغام رابطات      .                                                ُ 

  .                                            تنضم إىل املنظمات اليت تعمل يف جمال إعادة التأهيل

        السنغال

                   الالجئني إثر أعمال                                 َّ         ً                  ّ                 إن أكرب عدد الضحايا من بني املهجَّرين مؤخراً من كوسوفو وميتوهّيا، و             :                    املشاكل اليت تواجهها  
    َُ                                                                ومل ُتَتخذ إجراءات منظمة ملعاجلة اإلصابات النامجة عن انفجار ألغام            .                                            عدوانية كانت قد حدثت يف البوسنة واهلرسك      

                    َ                                                                 وكانت هذه احلاالت تعاجلَ قدر املستطاع يف ظل النظام القائم حينذاك لتقدمي الرعاية               .                                عـند بدء العمليات العدوانية    
                                         ومن املقدر أن عدد الضحايا اجلدد لأللغام       .                                      ً     ً         ، فإن توحيد البيانات ما زال يطرح حتدياً كبرياً             وعليه  .                  الصـحية للمدنيني  

            صربيا واجلبل

      األسود
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               ويف ميدان الدعم   .                         منهم على قيد احلياة     ١     ٤٥٠              ، ظل قرابة     ١     ٥٠٠            قد بلغ        ٢٠٠٠    و     ١٩٩٢                         يف الفـترة بـني عامي       
َ               ومل توَضع خطة تثقيف     .                                                           النفسـي واالجـتماعي، مل يتم جتميع قاعدة بيانات شاملة                                   تستهدف مهنيي الصحة يف جمال      

                                                ويتوقع من اجملتمع الدويل أن يساعد على تنفيذ          .                                                                  االضـطرابات النفسـية الالحقة لإلصابة لدى ضحايا األلغام الربية         
                                                                                                                 مشاريع وخطط وبرامج ملساعدة ضحايا األلغام عن طريق العمل مع اجلهات املاحنة واملنظمات والرابطات املهنية على                

  .                                                والتقين والتثقيفي يف سبيل حتقيق هذه األهداف اإلنسانية                 تقدمي الدعم املادي 

                                                  ، أنشأت وزارة الصحة جبمهورية اجلبل األسود جلنة            ٢٠٠٤       أغسطس   /     آب   ١١      يف    :                            اخلطـط والـتقدم واألولويات    
   يل                                                                                                                       إلعـادة تأهيل ضحايا األلغام املضادة لألفراد، تتكون من مثانية خرباء بارزين يف ميادين العالج البدين وإعادة التأه                 

                ً                وتضم اللجنة أيضاً ممثلني لوزارات     .                                                                                 وإعـادة اإلدمـاج النفسي واالجتماعي، ويتوىل تنسيق عملها خبري تعينه الوزارة           
                                                                                                            أخـرى جبمهورية اجلبل األسود، وممثلني لوزارات على صعيد االحتاد، وخرباء من مجهورية صربيا، يعاجلون املشاكل                

                              وضع قواعد بيانات، وتقدمي رعاية  (                             تقدمي املساعدة لضحايا األلغام  :                                   واألهداف الرئيسية خلطة عمل اللجنة هي   .       ذاهتـا 
                                                                                                                     اجتماعـية ومسـاعدة طبـية ومادية، والتعاون الدويل، وتنفيذ مشاريع املساعدة املقدمة من اجلهات املاحنة، وتلبية                 

                   ية واملوظفني الذين                                       ؛ وتقدمي املساعدة إىل املؤسسات الطب      )                                                           احتـياجات الضحايا من املعدات وغريها من اللوازم املادية        
                                                                   التنسيق بني برامج تثقيف املوظفني الطبيني، وشراء املعدات واألدوات          (                                               يقومون مبعاجلة ضحايا األلغام وإعادة تأهيلهم       

         ؛ وإجياد   )                                                                                                            املعيـنة عـلى تقـومي العظام، وحتسني األوضاع التقنية واملادية الالزمة ملعاجلة ضحايا األلغام والعمل معهم                
                                 ً                                                                الزمة إلعادة إدماج الضحايا اقتصادياً من خالل التعاون مع املؤسسات االقتصادية احمللية والدولية                                 األوضـاع املادية ال   

                                                                                                                    عـلى تنفيذ برامج التدريب املهين والتوظيف؛ رفع مستوى التوعية االجتماعية باملشاكل اليت تطرحها األلغام املضادة                
                      وسينشأ جملس لألخصائيني      ).                   يف وسائط اإلعالم                    الدعاية والتثقيف  (                                               لألفـراد وضـرورة تقـدمي املساعدة لضحاياها         

  .                                                                                                                 الصـحيني يف مجهوريـة صـربيا يتوىل وضع برامج إعادة التأهيل البدين وإعادة اإلدماج االجتماعي موضع التنفيذ                 
                                                                                                              وللتنسـيق بـني األنشـطة، قامـت وزارة الصحة جبمهورية صربيا بتعيني ممثلها، الذي قدم إىل الدول األطراف يف                

َ  َّ                                     تقريراً مفصالً َضمَّنه آخر ما استجد يف هذا الشأن             ٢٠٠٤       يونيه   /      حزيران                                           ومن بني األهداف الرئيسية اليت يتعني على         .        ً     ً 
                                       وضع برنامج الستحداث قاعدة بيانات مركزية   :                        ً                                              هـذا املشروع حتقيقها، رهناً بتلقي املساعدة الدولية الالزمة، ما يلي        
                                                   ضحايا األلغام؛ وإرساء هنج متواصل للتعامل مع                                                                        عـن ضـحايا األلغـام، اهلدف منها تقدمي مساعدة حمددة لفرادى           

                  ً              ً                      ً              ً       ً                      ً        ً               ضحايا األلغام، بدءاً مبعاجلتهم بدنياً وإعادة تأهيلهم ومروراً مبعافاهتم نفسياً وانتهاًء بإعادة إدماجهم شخصياً وجمتمعياً               
ُ                                           وقد ُوضع برنامج مرحلي لألنشطة، يشمل ما يلي         .       ً     ً  إدماجاً تاماً                    بل األسود لتنظيم                                       إنشاء مراكز إقليمية يف صربيا واجل       :     

                              ً       ً          ً                                                                       أنشـطة كاملة إلعادة التأهيل طبياً ونفسياً واجتماعياً؛ إنشاء قاعدة بيانات عن ضحايا األلغام بناء على املبدأ اإلقليمي           
  ،  )                           ً                                              يتضمن معلومات رقمية وتصنيفاً، مبا يف ذلك شرح الحتياجات ضحايا األلغام           (                                    بغية تزويد سجل مركزي بالبيانات      

                                                                                         لة جتول على املؤسسات وتزور اآلباء وتقوم بالتوعية وتنظيم العالج وتقدمي التقارير عن                                           إنشـاء أفـرقة خـرباء متنق      
                                                                                                              االحتـياجات ذات األولويـة؛ تدريب أفرقة اخلرباء اإلقليمية واملوظفني احملليني؛ وضع برامج إلعادة تدريب ضحايا                

            ومنذ إنشاء     ).                      انب كيانات اقتصادية                              مبساعدة وتعاون دوليني من ج     (                                               األلغام وإجياد وظائف هلم يكسبون عيشهم منها        
                              وضع جزء من قاعدة البيانات       :                                                                                املؤسسـات والشـروع يف األنشطة، حتققت النتائج احملددة األوىل يف اجملاالت التالية            

                   ، متت بصفة أولية     )     ً                      شخصاً مسجلون وهلم ملفات       ٢٦٠               يوجد حىت اآلن     (                                             املـتعلقة بضـحايا األلغام يف اجلبل األسود         
            ُ                                                                                    تأهيلهم أو أُبلغ عنهم يف إقليم اجلبل األسود؛ ووضع اإلطار املفاهيمي حللقة دراسية من املقرر                                       معاجلـتهم أو إعـادة      

                         ، تقام يف بلغراد حبلول      "                                                                    وضع برنامج ملساعدة ضحايا األلغام يف إطار آليات اتفاقيات أوتاوا          "                         عقدهـا يف صربيا بشأن      
                                                لعاملني مع ضحايا األلغام من املراكز اإلقليمية                                                       ، جتمـع األخصائيني الطبيني وغريهم من الفنيني ا            ٢٠٠٤               هنايـة عـام     

  .                                             للرعاية الصحية واالجتماعية يف صربيا واجلبل األسود
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                                                                                              مل يتم التثبت بعد من حجم مشكلة األلغام والذخائر اليت مل تنفجر، إال أن من املقدر أنه                   :                         املشـاكل الـيت تواجهها    
                                                    ضحية مسجلون لدى املكتب الوطين لألعمال املتعلقة         ١     ٠٩٠       بينهم                                ضـحية يف السـودان، من          ١٠     ٠٠٠        يوجـد   
                يف املائة من      ٧٠       وحوايل    .           هو طفل   ٤                                                              يف املائـة من الضحايا املسجلني هم ذكور، وواحد من كل               ٥٠ و  .          باأللغـام 

                مرافق صحية أو                                                                     يف املائة ممن مل ينجوا قد وافتهم املنية وهم يف الطريق إىل                ٢٩       وحوايل    .                            الضحايا املسجلني جنوا حبياهتم   
َ           ويف كََسال، فإن      .                      لـدى وصـوهلم إليها              ً   كيلومتراً    ٥٠                                                               يف املائة من الضحايا املسجلني قد نقلوا مسافة تزيد على              ٨٤    َ

  .                                    ً      والناجون ضعفاء ومن أكثر الفئات إمهاالً       .                            ً        يف املائة مت محلهم ونقلهم مشياً        ١٤                                 للوصـول إىل أقرب مرفق صحي، و      
                                          مراكز الرعاية الصحية األولية عاجزة عن       /      ووحدات  .     ً                افياً ملعاجلة اإلصابات                              ً           واخلدمـات الصـحية غري جمهزة جتهيزاً و       

  .                                                   معاجلة اإلصابات الداخلية النامجة عن انفجار ألغام شظوية

      ويوجد   .                                                                           إن وزارة الرعاية والتنمية االجتماعية هي جهة االتصال للمصابني بإعاقات           :                           اخلطـط والتقدم واألولويات   
                                    وتتوىل إدارة املركز وفروعه السلطة       .                                        رطوم، ومراكز تابعة لـه يف ست واليات                                         مركـز وطـين لتقومي العظام يف اخل       

   ويف  .                                                                                                          الوطنـية للتزويد باألطراف االصطناعية وتقومي العظام، بدعم من حكومة السودان وجلنة الصليب األمحر الدولية           
  .                              ات استقصائية لتقدير االحتياجات                                                                                    إطـار املبادرة السودانية لإلعالم عن األلغام الربية والتصدي هلا، جيري تنفيذ دراس            

                                                                                                                      والبيانات اليت مت مجعها يف إطار هذه املبادرة هي بيانات حساسة يف الوقت الراهن، حيث إن معظم الضحايا مقاتلون                   
              ومعظم متطوعي    .                                                                          وتقوم منظمة الصحة العاملية بتنفيذ برامج تدريبية يف اإلسعافات األولية           .                            وأصـيبوا أثـناء النـزاع    

ـ                           ً     ً                                                            ر السـوداين مدربون تدريباً جيداً يف اإلسعافات األولية، غري أن جاهزية املستشفيات ومعداهتا ليست                 اهلـالل األمح
           ، ولعمليات  )            جنوب السودان (                                                                     وقـد وضعت خطط إلنشاء مركز للتزويد باألطراف االصطناعية يف رومبك             .        كافـية 

                                 امج ملساعدة ضحايا األلغام بشكل       بر  "      أبرار "             ولدى مؤسسة     .           ً                                          أصـغر نطاقـاً يف حمافظات أخرى مبقاطعة حبر الغزال         
                                واملعهد الوطين للتدريب املهين يف       .                                                                              متـبادل، وأقامـت معسكرين نظمت فيهما برامج رياضية ويف جمال علم النفس            

      من    ١٠       وهناك    .                                        شخص على جمموعة متنوعة من املهارات         ٢٠٠    و   ٤٠                                              اخلـرطوم لديـه القدرة على تدريب ما بني          
ّ              ضحايا األلغام الربية ختّرجوا من ج                                         ووافقت جامعة السودان على إتاحة       .                                           امعة اإلمام املهدي يف جمال صيانة احلواسيب                          

ِ                           وُيلِزم التشريع املنظمات بتخصيص    .                                  ً                              الفرصـة خلمسـة من ضحايا األلغام سنوياً التباع دورات باجملان                        يف املائة من  ٥  ُ 
   .                            وظائفها ألشخاص مصابني بإعاقات

                                                               ة على مساعدة الضحايا بغية تنفيذ عمليات مساعدة الضحايا وتنسيقها            تنمية القدر  :                                         ومـن بـني أولويـات املساعدة ما يلي        
                                                                                                                           بفعالـية يف مجـيع أحناء السودان؛ وتقدمي الدعم لدراسة استقصائية لكامل البلد لتحديد احلجم الفعلي ملشاكل واحتياجات                  

                            كز الرعاية الصحية األولية                                                                                                  ضـحايا األلغـام والذخائر؛ وتطوير خدمات املشورة النفسية واالجتماعية؛ وتعزيز وحدات ومرا            
                                                                                                                              الالمركـزية لتمكينها من معاجلة اإلصابات النامجة عن الصدمات البالغة؛ ودعم مراكز إعادة التأهيل البدين وتوسيعها؛ ودعم                 

  .                                                                                                    برامج إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي املرتبطة ببناء السلم والتقليل من الفقر وإعادة املهجرين إىل أوطاهنم

        السودان

     ١٠٠                         الست املاضية ما يزيد عن �                                                          بلغ عدد املصابني إثر انفجار ألغام برية أثناء السنوات اخلمس  :                       املشـاكل الـيت تواجهها   
   .    شخص

                                                                                       مت توقيع اتفاق بني وزارة العمل والضمان االجتماعي ومجعية اهلالل األمحر الوطنية وجلنة               :                             اخلطـط والـتقدم واألولويات    
                                    وتوجد مدرسة داخلية للمعوقني تقدم       .                                                  ة مصنع لألطراف االصطناعية ومركز إلعادة التأهيل                                     الصـليب األمحـر الدولية إلقام     

                  َ َّ                          ً       َ َّ                                         ومثة قانون بشأن املَرتَّبات التقاعدية يتضمن أحكاماً مبنح مَرتَّبات تقاعدية للمعوقني، مبن فيهم               .                              دورات إلعـادة التأهيل املهين    
  .                            تماعي يقضي حبماية حقوق املعوقني                                   وإضافة إىل ذلك، فإن قانون الضمان االج  .             ضحايا األلغام

          طاجيكستان
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  اعدة وأولويات هذه املساعدةاملشاكل، واخلطط، والتقدم احملرز يف املس

                                                                                                          تقوم حكومة تايلند مببادرة لتطوير الربامج الوطنية املتعلقة مبساعدة الضحايا، وخاصة ما يتصل منها                :             اخلطط والتقدم 
  .            د وكمبوديا                                                                                                               بإعـادة التأهيل البدين وإعادة اإلدماج االقتصادي يف املناطق املتأثرة باأللغام على امتداد احلدود بني تايلن               

                                      ووزارة الصحة العامة مسؤولة عن تقدمي      .                                                                       وقـد أدرجـت مسـاعدة الضحايا يف أعمال اإلدارات احلكومية املختلفة           
                                                                                                                              الرعاية الطبية الطارئة، ووزارة الداخلية عن تنفيذ أنشطة إعادة التأهيل، ووزارة العمل عن توفري التدريب املهين وإجياد                 

  .                       عليم توفري التعليم املالئم                               فرص للعمل، بينما تتوىل وزارة الت

       تايلند

                                                                                       تعاين بعض املناطق يف مشايل أوغندا وشرقها من حالة انعدام األمن أوجدها جيش اللورد                :                         املشـاكل الـيت تواجهها    
                                 ً        ً                                                              وقد سبب هذا النـزاع املسلح اكتظاظاً متزايداً يف خميمات النازحني، كما أدى إىل انعدام سالمة شبكات                  .         للمقاومة

                                                                                  ونتيجة لذلك، حدثت اضطرابات شديدة يف اخلدمات االجتماعية واإلمنائية والصحية ويف             .          يل أوغندا               الطـرق يف مشا   
ٍ                           عملـيات اإلغاثة، وال يوجد عدد كاٍف من سيارات اإلسعاف                                                   ويف معظم احلاالت، ينقل الضحايا بواسطة مركبات   .                              

                   َّ                 ، وقد حلق هبا دمار جرَّاء النـزاع                                                                           وتوجـد مستشفيات، إال أهنا على مسافات بعيدة من املناطق املتأثرة            .         عسـكرية 
                              ممن بترت أطرافهم، من بينهم       ١١٨٣                  ، مت حتديد هوية         ٢٠٠٣      مايو   /          و أيار      ١٩٩٨       يوليه   /                   ويف الفترة بني متوز     .        املسـلح 
  )            يف املائة    ٣٥   (   ٢٢١                                        زودوا بأطراف اصطناعية، من بينهم          ٦٢٩                              إثـر انفجار ألغام برية، و       )              يف املائـة       ٢٧,٣   (   ٣٨٥

    ومما   .      ً   عاماً   ٤٠    و   ١٨                  ً                                                  وأكثر الفئات تضرراً هي فئات الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني             .     برية                        ضـحايا انفجار ألغام     
               كاإلصابة بفريوس   (                                                                                                  يؤثـر يف القدرة على تلبية احتياجات ضحايا األلغام املتطلبات اليت تطرحها مشاكل ملحة أخرى                

   ).     اإليدز /                  نقص املناعة البشرية

                                                          بربامج لدعم الضحايا تتضمن تقدمي دعم نفسي واجتماعي                            اضـطلعت أوغندا    :                              اخلطـط والـتقدم واألولويـات     
                                                                                                                للمجـتمعات احمللـية، وإتاحـة فرص مستدامة لتأمني سبل العيش، وحتسني إمكانية االستفادة من املرافق الصحية،                 

    االت                                                                       ومن النتائج اإلجيابية حلملة التوعية باأللغام حدوث زيادة كبرية يف ح            .                                       والنهوض خبدمات الرعاية الصحية احمللية    
ُ                                                                    وُصممت املراحيض يف املدارس لتيسري استخدامها من قبل املصابني بإعاقات           .                                    اإلبـالغ عـن حوادث انفجار ألغام         .  

                      ومن األولويات يف هذه      .                                   ً                                                          ووزارة الصحة هي اجلهة الرائدة حالياً يف عملية التنسيق بني األنشطة ذات الصلة وتوجيهها             
   .                                                   ني خدمات املعاجلة الطبيعية والتزويد باألطراف االصطناعية                                       األنشطة تعيني جراحني يف مستشفيات آتشويل وتأم

       أوغندا

  .                                                        ً                                  يواصل اليمن برناجمه ملساعدة الضحايا، حيث جيري االضطالع حالياً بدراسة استقصائية ثانية             :                  اخلطـط والـتقدم   
                        مائة من معوقي األلغام                                                                                                     وتعكف الرابطة اليمنية للمعوقني بفعل األلغام، اليت يديرها هؤالء املعوقون، على إعادة إدماج              

ٍ                                                   واهلدف هو فتح ملٍف لكل ضحية، وإحالة الضحايا يف وقت الحق إىل               ).                                        عشـرون منهم نساء ومثانون منهم رجال       (                
                                       ويلزم إجراء عمليات جراحية إضافية لبعض    .                                ً                                     أخصـائيني يف مجـيع أحنـاء الـيمن، وأخرياً، تزويد الضحايا مبعدات            

َ                     ً وُترَسل أكثر احلاالت استعصاًء  .        الضحايا   .                              إىل إيطاليا لتلقي مساعدة طبية ُ  

      اليمن
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 املرفق السابع

 ٧                    ً        التقارير املقدمة وفقا  للمادة 

 الدولة الطرف ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
          أفغانستان     نعم نعم
        ألبانيا   ال نعم نعم نعم
       اجلزائر    ال نعم نعم
       أندورا ال نعم ال ال ال ال
      أنغوال     ال نعم
               أنتيغو وبربودا  نعم ال ال ال ال
        األرجنتني  نعم نعم نعم نعم نعم
         أستراليا نعم نعم نعم نعم نعم نعم
       النمسا نعم نعم نعم نعم نعم نعم
            جزر البهاما ال ال ال نعم ال نعم
        بنغالديش   ال نعم نعم نعم
        بربادوس ال ال ال ال نعم ال
       بيالروس      نعم
    يكا   بلج نعم نعم نعم نعم نعم نعم
     بليز نعم ال ال ال ال نعم
    بنن نعم نعم ال نعم ال نعم
        بوليفيا نعم ال ال ال ال ال
               البوسنة واهلرسك ال نعم نعم نعم نعم نعم
         بوتسوانا   نعم ال ال ال
        الربازيل  نعم نعم نعم نعم نعم
        بلغاريا نعم نعم نعم نعم نعم نعم
             بوركينا فاسو ال نعم نعم نعم نعم نعم
        بوروندي      ال
        كمبوديا  نعم نعم نعم نعم نعم
  )١ (        الكامريون     ال ال

     كندا نعم نعم نعم نعم نعم نعم
            الرأس األخضر    ال ال ال
                      مجهورية أفريقيا الوسطى     ال ال
     تشاد  ال ال نعم نعم نعم
     شيلي    نعم نعم نعم
         كولومبيا   ال نعم نعم نعم
          جزر القمر     نعم نعم
  )       برازفيل (        الكونغو     نعم ال نعم
          كوستاريكا  ال نعم نعم ال ال
           كوت ديفوار   ال ال ال نعم
        كرواتيا نعم ال نعم نعم نعم نعم

                    ـــــــــــــــــــ
  . ٧      املادة                                   ً      ً      ، قبل تصديقها على االتفاقية، تقريراً طوعياً مبوجب     ٢٠٠١     مارس  /      آذار  ١٤                قدمت الكامريون يف   ) ١ (
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 الدولة الطرف ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
    قربص     ال نعم
                  اجلمهورية التشيكية  نعم نعم نعم نعم نعم
                          مجهورية الكونغو الدميقراطية     نعم نعم
        الدامنرك نعم نعم نعم نعم نعم نعم
      جيبويت ال ال ال ال عمن نعم
         دومينيكا  ال ال نعم نعم نعم
                     اجلمهورية الدومينيكية   نعم نعم نعم ال
        إكوادور  نعم نعم نعم نعم نعم
          السلفادور ال ال نعم نعم نعم نعم
                غينيا االستوائية ال ال ال ال ال ال
        إريتريا    ال نعم ال

        إستونيا      
     فيجي نعم ال ال نعم ال ال
      فرنسا نعم نعم نعم نعم نعم منع
      غابون   ال نعم ال ال
    )٢ (      غامبيا     ال ال

       أملانيا نعم نعم نعم نعم نعم نعم
     غانا   ال نعم ال ال
        اليونان      نعم
        غرينادا ال ال نعم ال ال نعم
         غواتيماال  ال نعم نعم نعم نعم
      غينيا ال ال ال ال ال نعم
    ساو    بي�      غينيا     نعم نعم نعم
      غيانا      ال
              الكرسي الرسويل نعم ال ال نعم نعم نعم
        هندوراس نعم ال نعم نعم ال نعم
        هنغاريا نعم نعم نعم نعم نعم نعم
        آيسلندا  ال ال نعم نعم نعم
        آيرلندا نعم نعم نعم نعم نعم نعم
        إيطاليا  نعم نعم نعم نعم نعم
        جامايكا ال نعم ال نعم نعم نعم
        اليابان نعم نعم نعم نعم نعم نعم
      األردن نعم نعم ال نعم نعم نعم
      كينيا   نعم نعم ال نعم
       كرييبايت   نعم ال ال نعم
       ليسوتو ال نعم ال ال نعم ال
       ليبرييا  ال ال ال ال ال
           ليختنشتاين  نعم نعم نعم نعم نعم
  )٣ (        ليتوانيا      نعم

       لكسمربغ  ال نعم نعم نعم نعم

                    ـــــــــــــــــــ

  . ٧                                  ً      ً              ، قبل تصديقها على االتفاقية، تقريراً طوعياً مبوجب املادة     ٢٠٠٢      أغسطس  /    آب  ٢٨              قدمت غامبيا يف   ) ٢ (

  . ٧                                  ً      ً              ، قبل تصديقها على االتفاقية، تقريراً طوعياً مبوجب املادة     ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز ٢                قدمت ليتوانيا يف   ) ٣ (
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 الدولة الطرف ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
                                   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  ال ال نعم نعم نعم
       مدغشقر  ال نعم ال ال ال
     مالوي ال ال ال ال نعم نعم
        ماليزيا  نعم ال نعم نعم نعم
      ملديف   ال نعم ال ال
    مايل ال ال نعم ال نعم نعم
      مالطة    نعم نعم نعم
          موريتانيا   نعم نعم نعم نعم
         موريشيوس ال ال ال نعم نعم نعم
       املكسيك نعم نعم نعم نعم نعم نعم
               مجهورية مالدوفا   ال نعم نعم نعم
       موناكو ال ال نعم نعم نعم نعم
         موزامبيق ال نعم نعم نعم نعم نعم
        ناميبيا ال ال ال ال ال نعم
      ناورو   ال ال ال نعم
       هولندا  نعم نعم نعم نعم نعم
          نيوزيلندا نعم ال نعم نعم نعم نعم
          نيكاراغوا نعم ال نعم نعم نعم نعم
       النيجر  ال ال نعم نعم نعم
       نيجرييا    ال ال نعم
     نيوي نعم ال ال نعم ال ال
        النرويج نعم نعم نعم نعم نعم نعم
     بنما ال ال ال نعم نعم ال

                      بابوا غينيا االستوائية      
        باراغوي ال ال نعم نعم ال ال
    بريو نعم نعم نعم نعم نعم نعم
  )٤ (      الفلبني   نعم نعم نعم نعم

        الربتغال  نعم نعم نعم ال نعم
    قطر ال ال ال ال نعم نعم
        رومانيا   ال نعم نعم نعم
       رواندا   نعم ال نعم نعم
                سانت كيتس ونيفس نعم ال ال ال ال ال
           سانت لوسيا  ال ال ال ال ال
                        سانت فنست وجزر غرينادين    ال ال نعم
      ساموا ال ال ال نعم ال ال
           سان مارينو ال ال نعم عمن ال نعم
                  سان تومي وبرينسييب      ال
        السنغال نعم ال نعم نعم نعم نعم
                  صربيا واجلبل األسود      نعم
      سيشيل   ال ال نعم ال
        سرياليون    ال ال نعم

                    ـــــــــــــــــــ

  .                      ، قبل أن حيني موعد تقدميه    ٢٠٠٠      سبتمرب  /     أيلول    ١٢    يف  ٧                                    قدمت الفلبني تقريرها األويل مبوجب املادة   ) ٤ (
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 الدولة الطرف ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
  )٥ (        سلوفاكيا  نعم نعم نعم نعم نعم

  )٦ (        سلوفينيا نعم ال نعم نعم نعم نعم

    مان       جزر سلي ال ال ال ال ال نعم
             جنوب أفريقيا نعم نعم نعم نعم نعم نعم
  )٧ (       إسبانيا نعم ال نعم نعم نعم نعم
        السودان      نعم
        سورينام     نعم نعم
         سوازيلند ال نعم ال ال ال ال
       السويد نعم نعم نعم نعم نعم نعم
       سويسرا نعم نعم نعم نعم نعم نعم
          طاجيكستان  ال ال ال نعم نعم
      رتانيا ت   ال ال نعم نعم
       تايلند نعم نعم نعم نعم نعم نعم
       ليشيت�      تيمور       نعم
     توغو   ال ال نعم نعم
                 ترينيداد وتوباغو ال ال ال نعم ال ال
     تونس  نعم ال نعم نعم نعم
      تركيا      نعم
           تركمانستان ال ال نعم ال ال نعم
       أوغندا  ال ال نعم نعم نعم
       املتحدة       اململكة  نعم نعم نعم نعم نعم نعم
         أوروغواي    نعم ال نعم
        فنـزويال  ال ال نعم نعم ال
      اليمن نعم نعم نعم نعم نعم نعم
  )٨ (      زامبيا    ال ال نعم

  )٩ (       زمبابوي ال نعم نعم ال نعم ال

                    ـــــــــــــــــــ
  .                      ، قبل أن حيني موعد تقدميه    ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول ٩    يف  ٧                                      قدمت سلوفاكيا تقريرها األويل مبوجب املادة   ) ٥ (
    ترة                   ، يتناول أحدمها الف    ٢٠٠١                            ، إال أهنا قدمت تقريرين يف عام     ٢٠٠٠        يف عام  ٧                      ً                  مل تقدم سلوفينيا تقريراً مبوجب املادة         ) ٦ (

  .    ٢٠٠١      أبريل  /       نيسان  ٣٠     إىل     ١٩٩٩       أكتوبر  /             من تشرين األول
  .    ٢٠٠١                      يغطي السنة التقوميية     ٢٠٠١                               ، إال أن التقرير الذي قدمته عام     ٢٠٠٠        يف عام  ٧                     ً            مل تقدم إسبانيا تقريراً مبوجب املادة   ) ٧ (
  .                      ، قبل أن حيني موعد تقدميه    ٢٠٠١      أغسطس  /    آب  ٣١                           قدمت زامبيا تقريرها األويل يف   ) ٨ (
                      ، يغطي أحدمها السنة        ٢٠٠٣                                   ، إال أهنا قدمت تقريرين يف عام            ٢٠٠٤           يف عام     ٧                    ً                   تقدم زمبابوي تقريراً مبوجب املادة        مل  ) ٩ (

  .    ٢٠٠٣         التقوميية 
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 املرفق الثامن

 األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغت الدول األطراف عن احتفاظها هبا
  من االتفاقية٣ملادة ألسباب مسموحة مبوجب أحكام ا

  ٣                          َّ                    ً              األلغام املضادة لألفراد املبل غ عن االحتفاظ هبا وفقا  ألحكام املادة -١اجلدول 

 الدولة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
  )١ (         أفغانستان      

        ألبانيا       صفر    صفر    صفر
       اجلزائر       ١٥     ٠٣٠ 
       أندورا     صفر    

      أنغوال       ١     ٣٩٠
           وا وبربودا     أنيتغ     صفر    

  )٢ (       األرجنتني   ٣     ٠٤٩   ١٣     ٠٢٥  ٢     ١٦٠  ١     ٠٠٠  ١     ٧٧٢

         أستراليا   ١٠     ٠٠٠~   ١٠     ٠٠٠  ~  ٧     ٨٤٥  ٧     ٧٢٦  ٧     ٥١٣  ٧     ٤٦٥
       النمسا    صفر    صفر    صفر    صفر    صفر    صفر
            جزر البهاما       صفر     صفر
        بنغالديش      ١٥     ٠٠٠   ١٥     ٠٠٠   ١٥     ٠٠٠

        بربادوس        صفر 
       بيالروس       ٧     ٥٣٠
       بلجيكا  ٥     ٩٨٠  ٥     ٨١٦  ٥     ٤٣٣  ٥     ٠٩٩  ٤     ٨٠٦  ٤     ٤٤٣
     بليز    صفر        صفر
    بنن    صفر    صفر     صفر     صفر

        بوليفيا    صفر     
  )٣ (              البوسنة واهلرسك     ٢     ١٦٥  ٢     ٤٠٥  ٢     ٤٠٥  ٢     ٥٢٥  ٢     ٦٥٢

  )٤ (        بوتسوانا      

  )٥ (       الربازيل      ١٧     ٠٠٠   ١٦     ٥٥٠   ١٦     ٥٤٥   ١٦     ٥٤٥   ١٦     ٥٤٥

                    ـــــــــــــــــــ

                                                     ، أنه مل يتم البت بعد يف عدد األلغام اليت سيتم               ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٣                                                         بينـت أفغانستان، يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي           ) ١ (
  .     ً     ً  لغماً باطالً   ٣٧٠               ً     أهنا حتتفظ حالياً ب   ٧             مبوجب املادة     ٢٠٠٤                    ير الذي قدمته يف عام    َّ          وبيَّنت يف التقر  .           االحتفاظ هبا
                                                                  أهنا كانت تنظر يف ذلك الوقت يف حتديد عدد إضايف من األلغام                 ٢٠٠٠  َّ                                             بيَّنـت األرجنتني يف التقرير الذي قدمته عام           ) ٢ (

     ً                                 لغماً ستستخدم كصمامات لأللغام من       ١     ١٦٠                 االحتفاظ ب                   أنه قد مت       ٢٠٠٢   َّ                                  وبيَّنت يف التقرير الذي قدمته عام         .                        الـيت سيحتفظ هبا اجليش    
                 َّ      وإضافة إىل ذلك، بيَّنت      .     ٢٠١٠       أبريل   /        نيسان  ١                                لغم يف عمليات التدريب حىت        ١     ٠٠٠                        ُ     َ        املضادة للدبابات، وأنه سُيستهلَك      FMK-5        طـراز   
  .             ً                        لتصبح ألغاماً باطلة تستخدم يف التدريب     ً                            لغماً من حمتواها من املواد املتفجرة  ١٢     ٠٢٥                                يف االستمارة واو أنه سيتم إفراغ        األرجنتني

                  َّ              من األلغام اليت أبلَّغت عنها         ٢٢٢       أن       ٢٠٠٢    و     ٢٠٠١                                        يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي                        البوسـنة واهلرسك    َّ      بيَّنـت     ) ٣ (
          َّ    مامات، وبيَّنت              عدمية الص   ٣                  َّ                             من األلغام اليت أبلَّغت عنها مبقتضى املادة            ٢٩٣       أن       ٢٠٠٣   َّ            وبيَّنت يف عام      .                  عدمية الصمامات   ٣                مبقتضـى املادة    

  ،               عدمية الصمامات ٣                  َّ                     من األلغام اليت أبلَّغت عنها مبقتضى املادة    ٤٣٩     أن     ٢٠٠٤      يف عام 
  .         من األلغام  "           كمية قليلة "                      أنه سيتم االحتفاظ ب      ٢٠٠١                           يف التقرير الذي قدمته عام         بوتسوانا  َّ   بيَّنت   ) ٤ (
                                                 سيحتفظ هبا سيدمر يف عمليات تدريب أثناء فترة                                 أن مجيع األلغام اليت          ٢٠٠١  َّ                                           بيَّنت الربازيل يف التقرير الذي قدمته عام          ) ٥ (

  .    ٢٠٠٩       أكتوبر  /                                                               سنوات تلي بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إليها، أي حبلول تشرين األول  ١٠
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        بلغاريا   ١٠     ٤٤٦  ٤     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٣     ٩٦٣  ٣     ٩٦٣  ٣     ٦٨٨
  )٦ (            بوركينا فاسو     صفر    

  )٧ (       بوروندي        

        كمبوديا     صفر    صفر    صفر    صفر    صفر
  )٨ (        الكامريون      ٥٠٠   

     كندا  ١     ٧٨١  ١     ٦٦٨  ١     ٧١٢  ١     ٦٨٣  ١     ٩٣٥  ١     ٩٢٨
            الرأس األخضر      

                      مجهورية أفريقيا الوسطى         صفر
  )٩ (    تشاد       صفر    صفر    صفر

     شيلي      ٢٨     ٦٤٧  ٦     ٢٤٥  ٦     ٢٤٥
         كولومبيا       صفر    ٩٨٦    ٩٨٦
          جزر القمر        صفر    صفر
        الكونغو       ٣٧٢     ٣٧٢
          كوستاريكا      صفر    صفر     صفر
           كوت ديفوار         صفر
        كرواتيا   ١٧     ٥٠٠   ٧     ٠٠٠  ٧     ٠٠٠  ٦     ٥٤٦  ٦     ٤٧٨
    قربص       ١     ٠٠٠
                  اجلمهورية التشيكية   ٤     ٨٥٩  ٤     ٨٥٩  ٤     ٨٤٩  ٤     ٨٤٩  ٤     ٨٤٩

  )١٠ (                         مجهورية الكونغو الدميقراطية        

        الدامنرك  ٤     ٩٩١  ٤     ٩٣٤  ٢     ١٠٦  ٢     ٠٩١  ٢     ٠٥٨  ٢     ٠٥٨
      جيبويت      ٢     ٩٩٦  ٢     ٩٩٦
         دومينيكا       صفر    صفر    صفر

                     اجلمهورية الدومينيكية      صفر    صفر    صفر 
        إكوادور    ١٦     ٠٠٠   ١٦     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٣     ٩٧٠  ٣     ٩٧٠
          السلفادور      صفر   ٩٦   ٩٦   ٩٦
                غينيا االستوائية      
        إريتريا        ٢٢٢ 
        إستونيا      
     فيجي    صفر      صفر  

       فرنسا  ٤     ٣٦١  ٤     ٥٣٩  ٤     ٤٧٦  ٤     ٤٧٩  ٤     ٤٦٢  ٤     ٤٦٦

                    ـــــــــــــــــــ

   ".           بأي شيء بعد "                    أنه مل يتم االحتفاظ     ٢٠٠٣   و    ٢٠٠٢   و    ٢٠٠١                              يف التقارير اليت قدمتها أعوام             بوركينا فاسو  َّ   بيَّنت   ) ٦ (
  .                                                 بأنه مل يتم البت بعد يف عدد األلغام الذي سيحتفظ به    ٢٠٠٤            قدمته عام                             أفادت بوروندي يف التقرير الذي  ) ٧ (
                                عن وجود العدد ذاته من األلغام،     ٢٠٠١                                                            أفادت الكامريون يف تقرير قدمته قبل تصديقها على االتفاقية يف عام   ) ٨ (

  . ٣         واملادة  ٤              ، مبقتضى املادة    ٥٠٠    وهو 
  .                                                          يف تقريرها التايل كمية األلغام الذي سيحتفظ هبا ألغراض التدريب           أهنا ستحدد    ٢٠٠٢                                    أفادت تشاد يف التقرير الذي قدمته عام   ) ٩ (
                       أنه مل يتم البت بعد يف     ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٣                                                                      بينت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف التقريرن اللذين قدمتهما عامي           )  ١٠ (

  .                 ُ         عدد األلغام الذي سُيحتفظ به
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      غابون       صفر  
       غامبيا       صفر  

       أملانيا  ٣     ٠٠٦  ٢     ٩٨٣  ٢     ٧٥٣  ٢     ٥٧٤  ٢     ٥٥٥  ٢     ٥٣٧
     غانا       صفر  

        اليونان       ٧     ٢٢٤
        غرينادا      صفر      صفر
         غواتيماال      صفر    صفر    صفر    صفر
      غينيا         صفر

  )١١ (       بيساو�      غينيا        صفر    صفر 

      غيانا      
              الكرسي الرسويل    صفر      صفر    صفر    صفر
        هندوراس  ١     ٠٥٠     ٨٢٦      ٨٢٦
        هنغاريا  ١     ٥٠٠  ١     ٥٠٠  ١     ٥٠٠  ١     ٥٠٠  ١     ٥٠٠  ١     ٥٠٠
        آيسلندا       صفر    صفر    صفر
     لندا   آير    ١٣٠    ١٢٩    ١٢٧    ١٢٥    ١١٦    ١٠٣
        إيطاليا   ٨     ٠٠٠  ٨     ٠٠٠  ٧     ٩٩٢    ٨٠٣    ٨٠٣
        جامايكا     صفر     صفر    صفر    صفر
        اليابان   ١٥     ٠٠٠   ١٣     ٨٥٢   ١٢     ٥١٣   ١١     ٢٢٣  ٩     ٦١٣  ٨     ٣٥٩
      األردن  ١     ٠٠٠  ١     ٠٠٠   ١     ٠٠٠  ١     ٠٠٠  ١     ٠٠٠
      كينيا    ٣     ٠٠٠  ٣     ٠٠٠   ٣     ٠٠٠
       كرييبايت      صفر      صفر

       ليسوتو     صفر      صفر 
       ليبرييا         صفر
           ليختنشتاين     صفر    صفر    صفر    صفر    صفر
  )١٢ (        ليتوانيا     ٨     ٠٩١   ٣     ٩٨٧

       لكسمربغ      ٩٩٨    ٩٩٨    ٩٨٨    ٩٧٦
                                   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   ٥٠      صفر  ٤     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠

       مدغشقر      صفر   
  )١٣ (    مالوي       ٢١   ٢١

  )١٤ (       ماليزيا     صفر     صفر    صفر    صفر

      ملديف       صفر  
     مايل    ٣     ٠٠٠     ٩٠٠    ٩٠٠

                    ـــــــــــــــــــ

  .                                        بعدد حمدود للغاية من األلغام املضادة لألفراد             أهنا ستحتفظ     ٢٠٠٤                           يف التقرير الذي قدمته عام        بيساو�      غينيا   َّ   بيَّنت   )  ١١ (
     إىل OZM-72   وMON-100         ّ                                  أنه قد متّ تغيري صمامات األلغام من طرازي         ٢٠٠٤                                 يف التقرير الذي قدمته عام               ليتوانيا  َّ    بيَّنت    )  ١٢ (

            ولن ترد هذه   .               رد يف االتفاقية                         ُ                                                                                          صـمامات يتم التحكم هبا عن ُبعد، وأن هذه األلغام مل تعد تندرج يف نطاق تعريف األلغام املضادة لألفراد الوا                   
  .                                      األلغام يف تبادل املعلومات يف العام القادم

  .                هي ألغام زائفة ٣                                       أن األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة     ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٣  َّ                                        بيَّنت مالوي يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي   )  ١٣ (
                                    ً            اليزية تستخدم، ألغراض التدريب، ألغاماً مضادة                               أن القوات املسلحة امل        ٢٠٠٤  َّ                                           بيَّنت ماليزيا يف التقرير الذي قدمته عام          )  ١٤ (

  .                   لألفراد خمصصة للتمرين
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      مالطة       صفر    صفر    صفر
  )١٥ (           موريتانيا    ٥     ٧٢٨  ٥     ٧٢٨    ٨٤٣    ٧٢٨
  )١٦ (        موريشيوس      ٩٣   ٩٣    صفر

       املكسيك    صفر    صفر      صفر    صفر
               مجهورية مولدوفا       ٨٤٩     ٧٣٦
       موناكو      صفر    صفر    صفر    صفر
         موزامبيق     صفر    صفر    صفر  ١     ٤٢٧  ١     ٤٧٠
        ناميبيا       ٩     ٩٩٩
      ناورو         صفر
       هولندا   ٤     ٠٧٦  ٣     ٥٣٢  ٤     ٢٨٠  ٣     ٨٦٦  ٣     ٥٥٣
          نيوزيلندا    صفر     صفر    صفر    صفر    صفر
          نيكاراغوا  ١     ٩٧١   ١     ٩٧١  ١     ٩٧١  ١     ٩٧١  ١     ٨١٠
  )١٧ (      النيجر       صفر    ١٤٦    صفر

       نيجرييا       ٣     ٣٦٤
     نيوي    صفر      صفر  

        النرويج    صفر    صفر    صفر    صفر    صفر    صفر
     بنما       صفر    صفر 
     ديدة              بابوا غينيا اجل      
         باراغواي      صفر   

    بريو   ٩     ٥٢٦  ٥     ٥٧٨  ٤     ٠٢٤  ٤     ٠٢٤  ٤     ٠٢٤
       الفلبني     صفر    صفر    صفر    صفر    صفر
  )١٨ (       الربتغال   ٣     ٥٢٣  ~  ٣     ٥٢٣  ~  ١     ١١٥   ١     ١١٥

    قطر        صفر    صفر
        رومانيا     ٤     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٢     ٥٠٠
  )١٩ (      رواندا      صفر     ١٠١    ١٠١

                 سانت كيتس ونيفيس    صفر     
           سانت لوسيا      
                         سانت فنسنت وجزر غرينادين       ر  صف
      ساموا       صفر  

            سان مارينو      صفر    صقر     صفر
                    ـــــــــــــــــــ

        ً  هي أيضاً  ٣              مبقتضى املادة     ٢٠٠٢   و    ٢٠٠١                                                                                إن األلغـام الـيت أبلغت عنها موريتانيا يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي              )  ١٥ (
  . ٤                                  األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة 

        ً                              هي أيضاً األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى  ٣              مبقتضى املادة     ٢٠٠٣   و    ٢٠٠٢                                              إن األلغـام اليت أبلغت عنها موريشيوس عامي         )  ١٦ (
  . ٤      املادة 

        ً                              هي أيضاً األلغام اليت أبلغت عنها        ٣                 ، مبقتضى املادة        ٢٠٠٣                                                                  إن األلغـام الـيت أبلغت عنها النيجر يف التقرير املقدم عام               )  ١٧ (
  . ٤            مبقتضى املادة 

  .                                                    فقط من األلغام احملتفظ هبا فعالة وأن بقية األلغام باطلة   ٠٠٠ ٣     أن     ٢٠٠٠  َّ                                    بيَّنت الربتغال يف التقرير الذي قدمته عام   )  ١٨ (
     ّ             قد متّ اقتالعها     ٣                                               من األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة            ١٠١       أن       ٢٠٠٣  َّ                                            بيَّنـت رواندا يف التقرير الذي قدمته عام           )  ١٩ (

  .                                            من حقول ألغام وسيتم االحتفاظ هبا ألغراض التدريب
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                  سان تومي وبرينسييب      

        السنغال    صفر     صفر    صفر    صفر    صفر
                  صربيا واجلبل األسود       ٥     ٠٠٠

      سيشيل        صفر 
        سرياليون         صفر
         سلوفاكيا  ٧     ٠٠٠   ١     ٥٠٠  ١     ٥٠٠  ١     ٤٨٦  ١     ٤٨١
         سلوفينيا  ٧     ٠٠٠   ٧     ٠٠٠  ٣     ٠٠٠  ٣     ٠٠٠  ٢     ٩٩٩
           جزر سليمان         صفر
  )٢٠ (            جنوب أفريقيا   ١١     ٢٤٧   ١١     ٢٤٧  ٤     ٥٠٥  ٤     ٤٥٥  ٤     ٤٠٠  ٤     ٤١٤

  )٢١ (       إسبانيا   ١٠     ٠٠٠   ٤     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٣     ٨١٥
        السودان       ٥     ٠٠٠
  )٢٢ (       سورينام        ٢٩٦    ٢٩٦

         سوازيلند     صفر    
  )٢٣ (      السويد    صفر    صفر   ١١     ١٢٠   ١٣     ٩٤٨   ١٦   ٥  ٠١   ١٥     ٧٠٦
       سويسرا    صفر    صفر    صفر    صفر    صفر    صفر
          طاجيكستان        ٢٥٥    ٢٥٥
                     مجهورية ترتانيا املتحدة      ١     ١٤٦  ١     ١٤٦
  )٢٤ (      تايلند   ١٥     ٦٠٤   ١٥     ٦٠٤  ٥     ٠٠٠  ٤     ٩٧٠  ٤     ٩٧٠  ٤     ٩٧٠

       ليشيت�      تيمور          صفر
     توغو        ٤٣٦    ٤٣٦

                 ترينيداد وتوباغو       صفر  
     تونس   ٥     ٠٠٠   ٥     ٠٠٠  ٥     ٠٠٠  ٥     ٠٠٠
            تركيا        ١٦     ٠٠٠

                    ـــــــــــــــــــ

   ، ٣                                       من األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة   ١٠     ٩٩٢      أن      ١٩٩٩               قدمته عام      َّ                                       بيَّنـت جـنوب أفريقيا يف التقرير الذي         )  ٢٠ (
  .     ً                                                                                 لغماً، هي عبوات فارغة مت االحتفاظ هبا من أجل تدريب أفراد قوات الدفاع الوطين جلنوب أفريقيا  ١١     ٢٤٧       وعددها 

  .    ٢٠٠٠                      يغطي السنة التقوميية     ٢٠٠١                                ، إال أن التقرير الذي قدمته عام    ٢٠٠٠        يف عام  ٧                     ً            مل تقدم إسبانيا تقريراً مبوجب املادة   )  ٢١ (
                  قد مت االحتفاظ هبا    ٢٩٦                       من أن هذه األلغام ال      ٢٠٠٤                                                            عـلى الـرغم مما أفادت به سورينام يف التقرير الذي قدمته عام      )  ٢٢ (

  .                                                        ألغام حمتفظ هبا من أجل التدريب على كشف األلغام أو إزالتها    ١٩٩٥                              ، فقد ذكرت أنه ال توجد منذ عام  ٣            مبقتضى املادة 
             هي ألغام    ٣                                               من األلغام اليت أبلغت عنها مبقتضى املادة           ١١     ١٢٠       أن       ٢٠٠١                                        السـويد يف التقرير الذي قدمته عام         ّ       بّينـت     )  ٢٣ (

                                                             من األلغام اليت أبلغت عنها هي بال صمامات وميكن وصلها            ٢     ٨٤٠       أن       ٢٠٠٢   ّ                                  وبّينت يف التقرير الذي قدمته عام         .                     ّ        كاملة أو الغام بال صّمامات    
                   ّ                 من األلغام هي بال صّمامات وميكن وصلها  ٢     ٧٨٢     أن     ٢٠٠٣   ّ                            وبّينت يف التقرير الذي قدمته عام   .             لغام الزائفة   ّ                            بصـّمامات حمتفظ هبا من أجل األ     

                   ّ                 من األلغام هي بال صّمامات وميكن وصلها  ٢     ٨٤٠      أن      ٢٠٠٤   ّ                                  وبّينت يف التقرير الذي قدمته عام         .                  أجل ألغام زائفة       ّ                      بصـّمامات حمـتفظ هبا من     
  .       زائفة   ّ       ُ                   بصّمامات احُتفظ هبا من أجل ألغام

     ً       لغماً من    ٦     ١١٧              ، من بينها      ١٥     ٦٠٤             ُ                       أن األلغام املُحتفظ هبا، وعددها           ١٩٩٩  ّ                                          بّينت تايلند يف التقرير الذي قدمته عام          )  ٢٤ (
  .Claymore     طراز 
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 الدولة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
  )٢٥ (          تركمانستان       ٦٩     ٢٠٠ 

       أوغندا     ٢     ٤٠٠  
  )٢٦ (             اململكة املتحدة  ٤     ٤٣٧  ٤     ٥١٩  ٤     ٩١٩  ٤     ٩٤٩  ٤     ٨٩٩  ١     ٩٣٠

         أوروغواي       ٥٠٠     ٥٠٠
        فنـزويال     ٢     ٢١٤  ٥     ٠٠٠ 

      اليمن  ٤     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠
       زامبيا    ٦     ٦٩١    ٣     ٣٤٦

        زمبابوي     ٩٤٦    ٧٠٠     ٧٠٠ 

  :      املفتاح

  :               َّ                          َّ عدد األلغام املبلَّغ عن االحتفاظ هبا يف سنة معينَّة               القيمة الرقمية
َ                            مل يقـدَّم تقرير حسبما هو مطلوب، أو قدِّم تقرير ولكن مل يدَرج أي عدد يف                                   ِّ                             َّ     

  :                       استمارة اإلبالغ ذات الصلة
  :            تقدمي تقرير َ لَب ُ   ُيط مل 

                    ـــــــــــــــــــ

                        لغم مضاد لألفراد يف       ٦٠     ٠٠٠                              أهنا شرعت يف عملية تدمري           ٢٠٠٤ ّ                                                   بّينـت تركمانسـتان يف التقرير الذي قدمته عام            )  ٢٥ (
  .                         ، سيتم تدمريها أثناء العام ٩     ٢٠٠                      ّ                              الحق من العام ذاته، بّينت أن األلغام املتبقية، وعددها       ويف وقت  .     ٢٠٠٤      فرباير  /    شباط

   ١     ً                            لغماً تنتهي مدة صالحيتها يف        ٢     ٠٨٨              أن لديها        ١٩٩٩                                                             أفـادت اململكـة املـتحدة يف الـتقرير الذي قدمته عام               )  ٢٦ (
     ٨٥٩     ً     ً ُ                          لغماً باطالً ُتستخدم يف التدريب، و       ٤  ٤٣    ، و     ٢٠١٠       أغسطس   /     آب  ١     ً                            لغماً تنتهي مدة صالحيتها يف        ١     ٠٥٦    ، و     ٢٠٠٢       أغسطس   /  آب

      أغسطس  /     آب  ١     ً                            لغماً تنقضي مدة صالحيتها يف        ٢     ٠٨٨                    ، أفادت عن وجود         ٢٠٠٠                               ويف التقرير الذي قدمته عام        .     ً                   لغمـاً مـن صنع أجنيب     
ُ                           ، وأن األلغام الباطلة قد ُحذفت من اجملموع ألهنا              ٢٠١٠       أغسطس   /     آب  ١     ً                              لغمـاً تنقضي مدة صالحيتها يف         ١     ٠٥٦    ، و     ٢٠٠٢             ال تندرج يف                           

   ٢     ٠٨٨                ، أفادت عن وجود     ٢٠٠١                          ويف التقرير الذي قدمته عام   .      ً                 لغماً من صنع أجنيب     ١     ٣٧٥                                                  تعـريف اللغم الوارد يف االتفاقية، وأن لديها         
     ً   لغماً   ١     ٧٧٥    ، و     ٢٠١٠       أغسطس   /     آب  ١     ً                            لغماً تنقضي مدة صالحيتها يف        ١     ٠٥٦    ، و     ٢٠٠٢       أغسطس   /     آب  ١    ً                          لغماً تنقضي مدة صالحيتها يف      

  ،     ٢٠٠٢      أغسطس  /    آب ١     ً                       لغماً تنقضي فترة صالحيتها يف  ٢     ٠٨٨                ، أفادت عن وجود     ٢٠٠٢                                 ، ويف التقرير الذي قدمته عام                     مـن صنع أجنيب   
  ،     ٢٠٠٣                               ويف التقرير الذي قدمته عام        .                        ألغام من صنع أجنيب     ١     ٨٠٥    ، و     ٢٠١٠       أغسطس   /     آب  ١     ً                              لغمـاً تنقضي مدة صالحيتها يف         ١     ٠٥٦ و

   ١     ٠٢٨    ، و  )                        ً                تعمل اململكة املتحدة حالياً على تدمريها        (    ٢٠٠٢       أغسطس    /      آب  ١         يتها يف        ً                   لغماً تنقضي مدة صالح     ٢     ٠٨٨                     أفادت عن وجود عن     
  .     ً             لغماً من صنع أجنيب ١     ٧٨٣   ، و    ٢٠١٠      أغسطس  /    آب ١    ً                     لغماً تنقضي مدة صالحيتها يف 
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 )١(٣                           ُ                 ً              األلغام املضادة لألفراد اليت أ بلغ عن نقلها وفقا  ألحكام املادة - ٢اجلدول 

 معلومات إضافية
األلغام املنقولة 
 املضادة لألفراد

سنة 
 الدولة اإلبالغ

ُ                                                                                   ُنقلـت من مستودعات الذخرية التابعة لوزارة الدفاع إىل مراكز األعمال املتعلقة            
               ّ                                           والشركاء املنفذّين لربنامج العمل املتعلق باأللغام يف أفغانستان        باأللغام 

          أفغانستان     ٢٠٠٤    ٣٧٠

        إكوادور     ٢٠٠٢  ١     ٦٤٤       ُ                               منها ُنقلت إىل سالح البحرية األمريكية  ٤
      ٢٠٠٣  ١     ٦٦٤       ُ                              منها ُنقلت إىل سالح البحرية األمريكية ٤

نقل أية ألغام خارج اإلقليم اإليطايل         إيطاليا     ٢٠٠٣  ٨   ُ                                  مل ُت
نقل أية ألغام خارج اإلقليم اإليطايل مل       ٢٠٠٤  ٨  ُ                                   ُت

       بلجيكا     ١٩٩٩   ١١            ألغام باطلة
      ٢٠٠٠   ١١            ألغام باطلة

                                                            لغم إىل مستودع شركة ميتشيم إلزالة األلغام بواسطة قوات الدفاع  ٥     ٠٠٠      مت نقل 
                                                                             الوطـين جلنوب أفريقيا، واحتفظت الشركة املذكورة هبذه األلغام ألغراض البحث           

  /               تشرين األول    ١٠           املؤرخة         ١٠٠٧٣٢                            جلتها يف قائمة اجلرد رقم                     والتدريـب، وس  
         وما زال    .      ً                                   لغماً ألغراض البيان العملي والتدريب        ١٧٠   ُ       واسُتخدم    .     ١٩٩٧        أكتوبر  
  .     ً  لغماً ٤     ٨٣٠     يوجد 

             جنوب أفريقيا     ١٩٩٩  ٤     ٨٣٠

      ٢٠٠٠  ٤     ٨٣٠                ُ  ّ              ذات املعلومات املُبلّغ عنها سابقا
        الدامنرك     ١٩٩٩   ٩٢ ُ                                   ُنقلت إىل كتيبة سالح اهلندسة الدامنركية
      ٢٠٠٠   ٥٧ ُ                                   ُنقلت إىل كتيبة سالح اهلندسة الدامنركية

      ٢٠٠١   ٩٢     ١٩٩٩ /  ١٠ /  ١٢ُ                             ُنقلت من الدامنرك إىل السويد يف 
      ١٨٩     ١٩٩٩ /  ١٠ /  ١٢ُ                             ُنقلت من الدامنرك إىل السويد يف 
      ٨٦٤     ١٩٩٩ /  ١٢ / ٨ُ                             ُنقلت من الدامنرك إىل هولندا يف 

      ٢٠٠٣   ٣٣   ركُ                                 ُنقلت ألغراض البيان العملي يف الدامن
      ٢٠٠٤   ٣٠   ُ                                   اسُتخدمت ألغراض البيان العملي والتدريب

        رومانيا     ٢٠٠٤  ٣     ٢٦٥ ُ                                                                 ُنقلت من وزارة الدفاع الرومانية إىل وزارة البحرية يف الواليات املتحدة
        كمبوديا     ٢٠٠٠  ١     ٤٥٤     ٢٠٠٠     إىل     ١٩٩٣ُ                                 ُنقلت من أجل التدريب يف الفترة من 
      ٢٠٠١  ١     ٤٥٤     ٢٠٠٠     إىل    ٩٩٣ ١ُ                                 ُنقلت من أجل التدريب يف الفترة من 

      ويبلغ   .      ً                     لغماً آخر من أجل التدريب   ٤٢٣                          ً  ُ            مـن بـني األلغام املكتشفة حديثاً، ُنقل     
      ً  لغماً ١     ٨٧٧       زهاء     ١٩٩٣                                               جمموع عدد األلغام املنقولة من أجل التدريب منذ عام 

٢٠٠٢  ١     ٨٧٧      

      ٢٠٠٣  ٢     ١١٧     ٢٠٠٢     ً                        لغماً من أجل التدريب يف عام    ٢٤٠ُ     ُنقل 
      ٢٠٠٤  ٢     ٤٨٣     ٢٠٠٣                    أجل التدريب يف عام      ً     لغماً من   ٣٦٦ُ     ُنقل 

     كندا     ٢٠٠٠   ٦٧ ُ                ُنقلت من جورجيا 
      ٢٠٠١  ٤ ُ                                                                ُنقلت من مركز األمم املتحدة لتنسيق األعمال املتعلقة باأللغام يف كوسوفو

      ٢٠٠٢    ١٨٠ ُ                                ُنقلت من الواليات املتحدة األمريكية  )      ً  لغماً   ١٥٤    بقي  (
      ١١٠ ُ                          ُنقلت من يوغوسالفيا السابقة

 

                    ـــــــــــــــــــ

  . ٣                                                                ً              ال تتضمن هذه القائمة سوى الدول األطراف اليت أبلغت عن نقل ألغام وفقاً ألحكام املادة   ) ١ (
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 إضافيةمعلومات 
األلغام املنقولة 
 املضادة لألفراد

سنة 
 الدولة اإلبالغ

              اململكة املتحدة     ٢٠٠٠    ٥١٦                                            ألغام شىت من أنواع غري مصنوعة يف اململكة املتحدة
      ٢٠٠١    ٤٩٠                   ألغام أجنبية الصنع

      ٢٠٠٢   ٣٠                    ُ                      ألغام أجنبية الصنع ُنقلت إىل اململكة املتحدة
                                           عدة على إزالة األلغام املشترك بني منظمة                                                نقـلها جيش نيكاراغوا إىل برنامج املسا      

                                                      الدول األمريكية وجملس الدفاع املشترك بني البلدان األمريكية
          نيكاراغوا     ١٩٩٩    ٢٨٦

      ٢٠٠١    ٢٨٦                                                                     نقلها جيش نيكاراغوا إىل بعثة املساعدة على إزالة األلغام يف أمريكا الوسطى
      ٢٠٠٢    ٢٨٦                   ام يف أمريكا الوسطى                                                  نقلها جيش نيكاراغوا إىل بعثة املساعدة على إزالة األلغ

                                                                     نقلها اجليش إىل الوحدة الفنية املشتركة من أجل تدريب الكالب على الكشف عن  
       األلغام

٢٠٠٣    ١٢٤      

                                                                     نقلها اجليش إىل الوحدة الفنية املشتركة من أجل تدريب الكالب على الكشف عن  
       األلغام

٢٠٠٤    ١٢٤      

       هولندا     ٢٠٠١    ٨٦٤    ٩٩٩ ١      ديسمرب  /            كانون األول ٨ُ                   ُنقلت من الدامنرك يف 
ُ                                                                           ُنقلـت مـن منشآت ختزين مركزية عسكرية يف صنعاء وعدن إىل منشأة التدريب          

                                 التابعة إلدارة سالح اهلندسة يف صنعاء
      اليمن     ١٩٩٩  ٤     ٠٠٠

      ٢٠٠٠  ٤     ٠٠٠                          ً ذات املعلومات املبلغة سابقاً
      ٢٠٠١  ٤     ٠٠٠                          ً ذات املعلومات املبلغة سابقاً
      ٢٠٠٢  ٤     ٠٠٠                          ً ذات املعلومات املبلغة سابقاً
      ٢٠٠٣  ٤     ٠٠٠                          ً ذات املعلومات املبلغة سابقاً
      ٢٠٠٤  ٤     ٠٠٠                          ً ذات املعلومات املبلغة سابقاً
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 املرفق التاسع

 ٢٠٠٤-١٩٩٩للفترة  )١(رؤساء ومقررو اللجان الدائمة

تكنولوجيات األعمال 
 )٤(املتعلقة بإزالة األلغام

إزالة األلغام والتثقيف 
مبخاطرها وتكنولوجيات 

 )٣(ل املتعلقة بإزالتهااألعما

مساعدة الضحايا 
وإعادة إدماجهم 
 تدمري املخزونات )٢(        ً          ًاجتماعيا  واقتصاديا 

احلالة العامة لالتفاقية 
  ووضعها موضع التنفيذ

  :        الرئيسان
                 فرنسا وكمبوديا-

  :       املقرران
                أملانيا واليمن-

    :        الرئيسان
                        اململكة املتحدة وموزامبيق  -

  :       املقرران
              بريو وهولندا-

  :        الرئيسان
                 سويسرا واملكسيك-

  :       املقرران
                     نيكاراغوا واليابان-

  :        الرئيسان
               مايل وهنغاريا-

  :       املقرران
                    سلوفاكيا وماليزيا-

  :        الرئيسان
                     جنوب أفريقيا وكندا-

  :       املقرران
                  بلجيكا وزمبابوي-

١٩٩٩
- 

٢٠٠٠ 

  :        الرئيسان 
              بريو وهولندا-

  :       املقرران
                أملانيا واليمن-

  :        الرئيسان
                اراغوا واليابان     نيك-

        املقرران
                كندا وهندوراس-

  :        الرئيسان
                    سلوفاكيا وماليزيا-

  :       املقرران
                    أستراليا وكرواتيا-

  :        الرئيسان
                  بلجيكا وزمبابوي-

  :       املقرران
                  تايلند والنرويج-

٢٠٠٠
- 

٢٠٠١ 

  :        الرئيسان 
                أملانيا واليمن-

  :       املقرران
                بلجيكا وكينيا-

  :        الرئيسان
                كندا وهندوراس-

  :  ان     املقرر
                  فرنسا وكولومبيا-

  :        الرئيسان
                    أستراليا وكرواتيا-

  :       املقرران
                  رومانيا وسويسرا-

  :        الرئيسان
                  تايلند والنرويج-

  :       املقرران
              بريو والنمسا-

٢٠٠١
- 

٢٠٠٢ 

  :        الرئيسان 
                بلجيكا وكينيا-

  :       املقرران
                   كمبوديا واليابان-

  :        الرئيسان
                  فرنسا وكولومبيا-

  :       املقرران
    تيا                أستراليا وكروا-

  :        الرئيسان
                  رومانيا وسويسرا-

  :       املقرران
                    إيطاليا وغواتيماال-

  :        الرئيسان
              بريو والنمسا-

  :       املقرران
                 املكسيك وهولندا-

٢٠٠٢
- 

٢٠٠٣ 

  :        الرئيسان 
                   كمبوديا واليابان-

  :       املقرران
                 اجلزائر والسويد-

  :        الرئيسان
                    أستراليا وكرواتيا-

  :       املقرران
                     النرويج ونيكاراغوا-

  :        الرئيسان
                    إيطاليا وغواتيماال-

  :       املقرران
                بنغالديش وكندا-

  :        الرئيسان
                 املكسيك وهولندا-

  :       املقرران
                        جنوب أفريقيا ونيوزيلندا  -

٢٠٠٣
- 

٢٠٠٤ 

                    ـــــــــــــــــــ

                               ، كانت اللجان الدائمة تسمى         ٢٠٠٠  �      ١٩٩٩                           فيما بني الدورات للفترة                                حـىت هناية برنامج العمل        ) ١ (
   ".                 جلان اخلرباء الدائمة "

       اللجنة  "                                     ، كانت هذه اللجنة الدائمة تسمى           ٢٠٠١-    ٢٠٠٠                                                    حىت هناية برنامج العمل فيما بني الدورات للفترة           ) ٢ (
   ".                     بالتوعية مبخاطر األلغام                                                          ً          ً    الدائمة املعنية مبساعدة ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً و

       اللجنة  "                                     ، كانت هذه اللجنة الدائمة تسمى           ٢٠٠٠-    ١٩٩٩                                                    حىت هناية برنامج العمل فيما بني الدورات للفترة           ) ٣ (
                                                                      اللجنة الدائمة للخرباء املعنيني بتكنولوجيات األعمال املتعلقة بإزالة         "                        ، حيث مت إدماجها مع       "                                       الدائمة للخرباء املعنيني بإزالة األلغام    

                       وعقب هناية برنامج العمل    ".                                                                       اللجنة الدائمة املعنية بتكنولوجيات إزالة األلغام والتكنولوجيات املتصلة هبا "            وأصبحت تسمى   "  م     األلغا
                                                                        اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها وتكنولوجيات         "                ، أصبحت تسمى        ٢٠٠١-    ٢٠٠٠                           فيما بني الدورات للفترة     

       اللجنة  "          ليصبح       ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                 ً                                                          ؛ مث تغري إمسها جمدداً يف أعقاب برنامج العمل فيما بني الدورات للفترة               " ا                        األعمال املتعلقة بإزالته  
   ".                                                                                 الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتثقيف مبخاطرها وتكنولوجيات األعمال املتعلقة بإزالتها

                اللجنة الدائمة   "    مع    "                  ة بإزالة األلغام                            جلنة اخلرباء الدائمة املعني    "                                               تقرر يف االجتماع الثاين للدول األطراف إدماج          ) ٤ (
                                                    اللجنة الدائمة املعنية بتكنولوجيات إزالة األلغام       "       لتصبح    "                                                                       للخـرباء املعنـيني بتكنولوجـيات األعمـال املـتعلقة بإزالة األلغام           

   ".                       والتكنولوجيات املتصلة هبا
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 اجلزء الثالث

 :إنـهاء املعانـاة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد
 ٢٠٠٩-٢٠٠٥مشروع خطة عمل نريويب للفترة 

  :     مقدمة

ـ     - ١                                                                                    راف، وقد أكدت من جديد التزامها التام بتعزيز االتفاقية وتنفيذها بشكل كامل                              إن الـدول األط
  :                                                            وفعال، عقدت العزم، بالتعاون الكامل مع مجيع الشركاء املعنيني على

                                 أن تؤمن اإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن؛ ̀  ١̀  

                                            أن تساند وتدعم فعالية تعاوهنا مبوجب االتفاقية؛ ̀  ٢̀  

                                                                          مواجهة التحديات اليت ستواجهها يف إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية،                      ً       أال تدخر وسعاً يف      ̀  ٣̀ 
  .                                                                           وتدمري املخزونات من األلغام املضادة لألفراد وتطهري املناطق امللغومة ومساعدة الضحايا

                                                                                                    ولـبلوغ هـذه األهـداف، سـتنفذ الـدول األطراف خالل األعوام اخلمسة القادمة خطة عمل تسترشد                  
                                                                                   وهي تعتزم بذلك إحراز تقدم كبري حنو إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة               .           ينة أدناه                   باالستراتيجيات املب 

  .                           لألفراد جلميع الناس ويف كل وقت

                                 إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية -   ً أوالً

        ملي على                                                   العمل احلثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العا        "                                                        إن الـدول األطـراف، إذ تلتزم مبوجب االتفاقية ب              - ٢
                                                                           قد جعلت ذلك مهمة جوهرية من مهام مساعيها اجلماعية خالل هذه السنوات              "                                        االتفاقـية يف مجـيع احملافل ذات الصلة       

                           ً           يف املائة من دول العامل مربهنةً بذلك على   ٧٠                                                         وخالل تلك الفترة القصرية، انضمت إىل االتفاقية أكثر من          .             اخلمس املاضية 
                                                                ً      ً           وليات أمنها القومي دون استخدام األلغام املضادة لألفراد، فوضعت إطاراً عاملياً                                                     الـتزامها وقدرهتـا عـلى الوفـاء مبسؤ        

                       بيد أن الضمانة الوحيدة   .                                            ّ                                          للمساعدة والتعاون الفعالني يف جمال األلغام، وبّينت املزايا اهلامة لالنضمام إىل هذا اجلهد املشترك
                                                      ع السالح والعمل اإلنساين، وللوصول يف هناية املطاف إىل                                                                      السـتمرار التقدم الكبري الذي مت إحرازه حىت اآلن يف جمايل نز           

  .                                                                                                                      عـامل خـال من األلغام املضادة لألفراد، ستكمن يف حتقيق االنضمام العاملي إىل االتفاقية وتنفيذ احلظر الشامل مبقتضاها                
             يما بني الدول                                                                                           وبـناء عـلى ذلك، سوف يظل االنضمام إىل االتفاقية على نطاق عاملي أحد األهداف اهلامة للتعاون ف     

  :           وهلذه الغاية  .     ٢٠٠٩         إىل عام     ٢٠٠٥                         األطراف خالل الفترة من عام 



APLC/CONF/2004/5 
Page 98 

 

 

  :                             ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

  .                يف أقرب وقت ممكن                                                    دعوة الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية إىل أن تفعل ذلك  : ١           اإلجراء رقم 

                                                        فاقية واليت مل تصدق عليها بعد على أن تفعل ذلك يف                      على االت                                    املثابرة على تشجيع الدول املوقعة      : ٢           اإلجراء رقم 
  .            أقرب وقت ممكن

                                                                                                  إعطاء األولوية للتصدي بفعالية للتحديات اليت تواجه إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية بسبب               : ٣           اإلجراء رقم 
                                                                                             الـدول غري األطراف وال سيما تلك الدول اليت ما زالت تستخدم أو تنتج أو متتلك خمزونات                 

                           ً     ً                                 ، أو تثري، بطريقة أخرى، قلقاً خاصاً ألسباب إنسانية، أو حبكم                                        من األلغام املضادة لألفراد          كـبرية 
   .                                          اهتمامها العسكري أو السياسي أو ألسباب أخرى

                                                                                                  إيالء أمهية خاصة للتشجيع على االنضمام إىل االتفاقية يف املناطق اليت ما زال فيها مستوى قبول                  : ٤           اإلجراء رقم 
                                                                                     وتعزيز اجلهود الرامية إىل إضفاء الطابع العاملي عليها يف الشرق األوسط وآسيا،                           ًً    االتفاقـية ضعيفاًً،  

                                                                                                  وفيما بني أعضاء كومنولث الدول املستقلة، على أن متارس الدول األطراف الواقعة يف هذه املناطق               
   .     ً       ً            دوراً رئيسياً يف هذه اجلهود

                       االتصاالت الثنائية، أو             يف أثناء               ىل االتفاقية،                                                      اسـتغالل كل فرصة متاحة للتشجيع على االنضمام إ          : ٥           اإلجراء رقم 
                                                                                               احلـوار فيما بني العسكريني وعمليات السالم ويف الربملانات الوطنية ووسائط اإلعالم، مبا يف ذلك               

  .                                                                             عن طريق تشجيع الدول غري األطراف على التقيد بأحكام االتفاقية إىل حني انضمامها إليها

         مبا يف ذلك                                                         االنضمام إىل االتفاقية يف مجيع احملافل املناسبة املتعددة األطراف،                     التشجيع بفعالية على   : ٦           اإلجراء رقم 
                                                                                                  جملس األمن التابع لألمم املتحدة واجلمعية العامة لألمم املتحدة ومجعيات املنظمات اإلقليمية وهيئات             

   .                    نزع السالح ذات الصلة

                                    دانة استعمال وتكديس وإنتاج ونقل          بإ     وذلك              د االتفاقية،                                      ً              االسـتمرار يف التشجيع على التقيد عاملياً بقواع         : ٧           اإلجراء رقم 
  .                         ِ                                                        األلغام املضادة لألفراد من ِقبل جهات فاعلة مسلحة غري الدول واختاذ خطوات مناسبة إلهناء ذلك

                                                                                              تشـجيع ودعم إسهام مجيع الشركاء ذوي الصلة يف جهود إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية                 : ٨           اإلجراء رقم 
                                                                         مبا يف ذلك األمم املتحدة واألمني العام لألمم املتحدة، واملؤسسات الدولية                  فيها،                    وتعـاوهنم النشط    

                                                                                                  األخـرى واملـنظمات اإلقليمية، وجلنة الصليب األمحر الدولية، واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية              
  .                                                                واملنظمات غري احلكومية األخرى، والربملانيون واملواطنون املهتمون هبذا األمر

                                 تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد -     ً ثانياً 

                                                                                                    من االتفاقية بأن تقوم مجيع الدول األطراف بتدمري خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفراد يف أقرب                 ٤             تقضي املادة    - ٣
               وسجل االتفاقية    .                                                                                                   وقت ممكن، ولكن يف موعد ال يتجاوز أربع سنوات من قبوهلا االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية               
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                                       مليون لغم، واكتملت عملية تدمري األلغام   ٣٧                                                               يـتعلق باالمتـثال هلا حىت اآلن مثري لإلعجاب، إذ مت تدمري أكثر من               فـيما   
                                                      والدول األطراف عازمة على دعم هذا التقدم يف حتقيق           .                                         ُ                      بالنسـبة إىل مجيع الدول األطراف اليت انقضت املُهل احملددة هلا          

                          ، وذلك بضمان تدمري مجيع         ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                   ع السالح املرتبط هبا خالل الفترة                                           األهداف اإلنسانية لالتفاقية وهدف نز    
  :        الغاية           ولتحقيق هذه  .                                                           ً      ً                خمزونات األلغام املضادة لألفراد اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا تدمرياً سريعاً ويف الوقت املناسب

   :                                           اليت مل تتم بعد براجمها لتدمري األلغام مبا يلي  ١٦                       ستقوم الدول األطراف ال  

                                                                                              تـحديد نوع وكمية، وإن أمكن، أرقام فئات مجيع خمزونات األلغام املضادة لألفراد اململوكة أو               : ٩           اإلجراء رقم 
   .  ٧                                         ، وتقدمي هذه املعلومات وفق ما تقتضيه املادة              اليت متت حيازهتا

  . ٤                             للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة                                إنشاء قدرات وطنية وحملية مناسبة   :  ١٠           اإلجراء رقم 

  .                        مهلة األربع سنوات إن أمكن                                               أن تعمل جاهدة على إكمال برامج التدمري لديها قبل   :  ١١      ء رقم      اإلجرا

                                                                                     تعـلم الـدول األطـراف واملنظمات املختصة يف الوقت املناسب مبشاكلها وتقدم خططها                  أن  :  ١٢           اإلجراء رقم 
       وذلك يف                                            وأن تكشف عن مسامهتها يف الربامج اخلاصة هبا،                                          وأولوياهتـا فـيما يـتعلق باملساعدة،      

                                                                                                        احلـاالت الـيت يلزم فيها تقدمي املساعدة املالية أو التقنية أو غريها من املساعدات من أجل الوفاء                  
   .                                بااللتزامات املتعلقة بتدمري األلغام

  :                                  وستقوم الدول األطراف القادرة مبا يلي

  ً                         راً إىل الدول األطراف اليت                           على تقدمي املساعدة فو     )  ٥ ( ٦          ً                             العمـل وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة         :  ١٣           اإلجراء رقم 
                                   ً                             إىل الدعم اخلارجي لتدمري املخزونات وفقاً ألولويات املساعدة اليت                                        لديها احتياجات مثبتة بوضوح     
  .                       توضحها تلك الدول األطراف

                                                                                              عمليات التحقيق ومواصلة تطوير احللول التقنية بغية التغلب على التحديات اخلاصة املرتبطة                  دعـم     :  ١٤           اإلجراء رقم 
  .         ّ   األلغام اجملّنحة      بتدمري 

  :                              وستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

                                    بعد انقضاء املهلة احملددة للتدمري، تقوم                                          اكتشاف خمزونات ألغام مل تكن معروفة من قبل،         يف حالة  :  ١٥           اإلجراء رقم 
                              واالستفادة من الوسائل غري      ٧                               ً                                 الدولـة باإلبالغ عن هذا الكشف وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة           

  .                                                                  األخرى لتقاسم هذه املعلومات وتدمري هذه األلغام كمسألة ذات أولوية عاجلة       الرمسية 

                                                                                            دعـم أو اسـتحداث االستجابات الفعالة، مبا يف ذلك االستجابات اإلقليمية ودون اإلقليمية،                :  ١٦           اإلجراء رقم 
               ظمات اإلقليمية                                                                                           للوفـاء مبتطلبات املساعدة التقنية واملادية واملالية لتدمري خمزونات األلغام، ودعوة املن           

   .                                          والتقنية ذات الصلة إىل التعاون يف هذا الصدد
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                    تطهري املناطق امللغومة -     ً ثالثاً

                                                                                        من االتفاقية بأن تضمن كل دولة طرف تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق                ٥               تقضـي املادة     - ٤
                                    تتجاوز الفترة عشر سنوات من بدء نفاذ                                                               امللغومة اليت ختضع لواليتها أو سيطرهتا يف أقرب وقت ممكن، على أن ال    

                                                              هو منتصف الفترة الفاصلة بني بدء نفاذ االتفاقية واملهل              ٢٠٠٤      وعام    .                                          االتفاقية بالنسبة إىل تلك الدولة الطرف     
                                                                    والنجاح يف االلتزام هبذه املهل الزمنية سيكون أكرب حتد يتعني التصدي لـه خالل   .                          الزمنية األوىل إلزالة األلغام

                         ً                                                                      خلمس القادمة وسيتطلب جهوداً مكثفة من الدول األطراف املتأثرة باأللغام وتلك الدول القادرة                       السنوات ا 
     أي �                                                                           وسرعة وطريقة بذل هذه اجلهود سيكون هلما انعكاسات حامسة األمهية على األمن البشري  .           على مساعدهتا

  .                                  سالمة ورفاه األفراد واجملتمعات املتأثرة

  :     يلي                          وهلذا ستقوم الدول األطراف مبا

                                                                                             تكثـيف وتعجـيل اجلهـود لضـمان الوفـاء بالـتزامات إزالـة األلغـام خـالل الفترة                    :  ١٧           اإلجراء رقم 
                                 بأقصى قدر ممكن من الفعالية       ٥              من املادة     ١                                   املنصـوص علـيها يف الفقـرة             ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥
  .       والسرعة

             أقصى جهودها                                                                اليت أبلغت عن مناطق ملغومة خاضعة لواليتها أو سيطرهتا             ٤٩                               وسـتبذل الدول األطراف ال        
  :                                    للقيام مبا يلي، إن مل تكن فعلت ذلك بعد

َ      ُ   َ        اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا اليت ُيعَرف أو ُيشتَبه                                     القيام على حنو عاجل بتحديد مجيع املناطق  :  ١٨           اإلجراء رقم    ُ                              
                        وإبالغ هذه املعلومات     ٥              من املادة     ٢                                                      يف وجـود ألغام مضادة لألفراد فيها، مبوجب الفقرة          

  . ٧           مبوجب املادة 

                                         باستخدام عملية تشمل، حبسب االقتضاء،                                                   وضـع وتنفـيذ اخلطط الوطنية بصورة عاجلة،         :  ١٩           اإلجراء رقم 
                                                                                                اجلهـات الفاعلة احمللية واجملتمعات املتأثرة باأللغام، والتركيز على تطهري مناطق التأثري العايل             

             إزالة األلغام                                                                     واملتوسط كمسألة ذات أولوية، وضمان اختيار املهام وترتيب األولويات وختطيط 
  .                                     حبسب االقتضاء يف اجملتمعات املتأثرة باأللغام

                                     ً     ً                                           ختفيض املخاطر اليت يتعرض هلا السكان ختفيضاً كبرياً وبالتايل ختفيض عدد الضحايا اجلدد               :  ٢٠           اإلجراء رقم 
                                                                              ممـا جيعلنا أقرب إىل هدف عدم وجود ضحايا جدد، مبا يف ذلك عن طريق منح                           لأللغـام،   

                                                                        اطق ذات التأثري البشري العايل، وتوفري التوعية مبخاطر األلغام وزيادة                                 األولويـة لـتطهري املن    
                                                                  َ                     اجلهود لوضع عالمات حدود حقول األلغام، ورصد ومحاية املناطق امللغومة املنتظَر تطهريها            

  . ٥           من املادة  ٢                        ً     ً               ً                      لكي تضمن منع املدنيني منعاً فعاالً من دخوهلا، وفقاً ملا تقضي به الفقرة 
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           ملنع حوادث                                                                             مان إتاحة برامج التوعية مبخاطر األلغام يف مجيع اجملتمعات املعرضة للخطر             ض  :  ٢١           اإلجراء رقم 
                                                                                       األلغـام واحلفاظ على األرواح، وتدعيم التفاهم املتبادل واملصاحلة، وحتسني ختطيط األعمال            
                                                                                                  املـتعلقة باأللغام وإدماج هذه الربامج يف النظم التعليمية ويف أنشطة اإلغاثة والتنمية األوسع             

     ً                                                                                      نطاقـاً، مع مراعاة عوامل السن ونوع اجلنس والعوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية            
                                                                                           واجلغرافـية، وضمان االتساق مع املعايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام، وكذلك املعايري            

  .                          الوطنية املتعلقة هبذه األعمال

                        للدول األطراف األخرى                      ا اخلاصة باملساعدة                                             إظهـار مشاكلها وخططها وتقدمها وأولوياهت       :  ٢٢           اإلجراء رقم 
                                                                                        واألمـم املتحدة واملنظمات اإلقليمية وجلنة الصليب األمحر الدولية واملنظمات غري احلكومية            
                                                                                        املتخصصة ووحدة دعم التنفيذ مبركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وسائر            

  . ٥                                ها للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة                                         املنظمات، مع حتديد املوارد اليت سامهت هبا بنفس

  :                                      وستقوم مجيع الدول األطراف القادرة مبا يلي

                  ً              لتقدمي املساعدة فوراً إىل الدول        ٦              من املادة     ٤    و  ٣          ً                             العمل وفقاً اللتزاماهتا مبوجب الفقرتني        :  ٢٣           اإلجراء رقم 
              لتوعية مبخاطر                                                                              األطـراف اليت أثبتت بوضوح احتياجاهتا إىل الدعم اخلارجي إلزالة األلغام وا           

                                                                                         األلغام، واالستجابة ألولويات املساعدة اليت حتددها الدول األطراف املتأثرة باأللغام وضمان           
  .                                          استمرار واستدامة االلتزامات املتعلقة باملوارد

  :                              وستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

            بإشراك مجيع                       االت املذكورة أعاله،                                                                 ضـمان وزيادة فعالية وكفاءة اجلهود اليت تبذهلا يف مجيع اجمل            :  ٢٤           اإلجراء رقم 
                                                                                                 اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف تنسيق األعمال املتعلقة باأللغام، وضمان وجود تنسيق على املستوى              
                                                                                                    احملـلي يشـمل القائمني بعمليات إزالة األلغام واجملتمعات املتأثرة، وحتقيق أفضل استفادة ممكنة من               

                                                        ف الوطنية، مثل نظام إدارة املعلومات اخلاصة باألعمال                                                   أدوات إدارة املعلومات وتكييفها مع الظرو     
                                                                                                      املـتعلقة باأللغـام، واستخدام املعايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام كإطار مرجعي لوضع معايري              

  . ٥                                                                       وطنية وإجراءات عمل تفيد السلطات الوطنية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة 

                                                                                بذولة لتمكني الدول األطراف املتأثرة باأللغام من االشتراك يف أكمل تبادل ممكن                            تعزيز اجلهود امل    :  ٢٥           اإلجراء رقم 
      من   ٢                             ً             املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، وفقاً للفقرة                                                             لـلمعدات واملـواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية        

   .                                                              ومواصلة سد الفجوة بني املستعملني النهائيني للتكنولوجيا ومطوريها ٦      املادة 

                                          فيما يتعلق بتقنيات وتكنولوجيات وإجراءات �                             ومواصلة التطوير والتقدم    �                   تـبادل املعلومات      :  ٢٦            اإلجراء رقم
                                                                           والسعي، أثناء سري العمل يف تطوير تكنولوجيات جديدة، إىل ضمان إمداد كاف                             إزالـة األلغـام،     
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    ائل                                                                           ً              واسـتخدام بأقصـى كفـاءة للتكنولوجيات القائمة، وال سيما معدات إلزالة األلغام آلياً ووس       
  .                                                       االستشعار األحيائية، مبا يف ذلك الكالب املدربة على كشف األلغام

ُ        ً                            السـعي حثيـثاً إىل ضمان أال تضطر إال قلة من الدول األطراف، إن ُوجدت أصالً، إىل طلب                    :  ٢٧           اإلجراء رقم                                              ً           
  .             من االتفاقية ٥           من املادة  ٦- ٣    ً                           وفقاً لإلجراءات املبينة يف الفقرات        ُ         متديد املُهل احملددة 

         االستمرار     مع                                                                             حتقيق أهداف إزالة األلغام وحتديد االحتياجات من املساعدة وتعزيزه بفعالية،               رصد  :  ٢٨       اء رقم     اإلجر
                                      ، واجتماعات الدول األطراف، وبرنامج      ٧                                                         يف حتقيق أقصى استفادة من تقدمي التقارير مبوجب املادة          

                       الدول األطراف املتأثرة                                                                              العمـل لفترة ما بني الدورات واالجتماعات اإلقليمية كمحافل تعرض فيها            
  .                                                            باأللغام ما لديها من مشاكل وخطط والتقدم احملرز وأولويات املساعدة

               مساعدة الضحايا -     ً رابعاً 

                                                                                     من االتفاقية على أن تقوم الدول األطراف بتوفري املساعدة لرعاية وإعادة تأهيل              ٦              من املادة     ٣                 تـنص الفقـرة      - ٥
  ً       ً                                                                    داً أساسياً بالنسبة إىل مئات اآلالف من ضحايا األلغام الربية يف كافة أحناء                           وهذا يشكل وع    .                             وإعادة إدماج ضحايا األلغام   

                                                                 واإلبقاء على هذا الوعد هو مسؤولية حامسة تقع على عاتق مجيع             .                                                    العامل، وكذلك بالنسبة إىل عائالهتم وجمتمعاهتم احمللية      
       وينطبق   .                                    مواطنوها من مأساة حوادث األلغام                                                                              الدول األطراف، وإن كانت تقع يف املقام األول على عاتق الدول اليت يعاين            

                                 وهذه الدول ال تقع على عاتقها        .                                     اليت هبا أعداد كبرية من الضحايا        ٢٣                                                 ذلـك بصـفة خاصـة على الدول األطراف ال             
        ً واعترافاً   .                                         ً                                                             املسـؤولية األوىل للتصـرف فحسب، بل لديها أيضاً أعظم احتياجات إىل املساعدة وتوقعات باحلصول عليها             

ـ                                                                                                             يع الدول األطراف مبساعدة ضحايا األلغام وبالدور احلاسم الذي تؤديه املنظمات الدولية واإلقليمية وجلنة                            بالـتزام مج
                                            ستدعم الدول األعضاء جهود الرعاية وإعادة                                                                        الصـليب األمحر الدولية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات األخرى،          

  :                        باختاذ اإلجراءات التالية    ٢٠٠٩         إىل عام    ٠٠٥ ٢                                                  تأهيل وإعادة إدماج ضحايا األلغام خالل الفترة من عام 

                                                     اليت هبا أكرب أعـداد من ضحايا األلغام ببذل أقصى جهودها   ٢٣                                      ستقوم الدول األطراف، وال سيما الدول ال  
  :             لتحقيق ما يلي

     تمرة                                                                                           إنشاء وتعزيز خدمات الرعاية الصحية املطلوبة لالستجابة لالحتياجات الطبية العاجلة واملس            :  ٢٩           اإلجراء رقم 
                                                                              مع زيادة أعداد موظفي الرعاية الصحية وغريهم من مقدمي اخلدمات يف املناطق                               لضـحايا األلغام،    

                    َّ                                                                               املـتأثرة باأللغـام املدرَّبـني على االستجابة يف حاالت الطوارئ املتعلقة باأللغام الربية واإلصابات               
               ني املدربني يف جمال                                                                      األخـرى املسببة للصدمات، وضمان توفري العدد املناسب من اجلراحني واملمرض      

                                                                                          الصـدمات مـن أجل االستجابة لالحتياجات، وحتسني اهلياكل األساسية للرعاية الصحية وضمان             
  .                                                                             تزويد املرافق الصحية باملعدات واإلمدادات واألدوية الضرورية للوفاء باملعايري األساسية

                                       لضمان فعالية توفري خدمات إعادة التأهيل                                                             زيـادة القدرات الوطنية يف جمال إعادة التأهيل البدين،            :  ٣٠           اإلجراء رقم 
                    وذلك بوضع ومتابعة     :                                                                                  الـبدين اليت يتوقف عليها الشفاء التام لضحايا األلغام الربية وإعادة إدماجهم           
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                                                                                            حتقـيق األهـداف اخلاصة بوضع خطة متعددة القطاعات إلعادة التأهيل؛ وتوفري إمكانية حصول              
                              َّ                      دمات؛ وزيادة عدد األخصائيني املدرَّبني يف جمال إعادة                                                     اجملـتمعات احمللـية املتأثرة باأللغام على اخل       

                                                                                               التأهـيل الذيـن حيتاج إليهم ضحايا األلغام وضحايا اإلصابات األخرى املسببة للصدمات بصورة              
                                                                                       ماسة؛ وإشراك كافة اجلهات الفاعلة ذات الصلة لضمان التنسيق الفعال يف جمال حتسني نوعية الرعاية 

     َّ                                                               ن تقدَّم إليهم املساعدة؛ وزيادة تشجيع املنظمات املتخصصة على وضع                                     وزيادة أعداد األشخاص الذي   
  .                                                      مبادئ توجيهية لتنفيذ برامج األطراف الصناعية وعالج العظام

         مبشاطرة                                                                                       تنمـية القدرات الالزمة للوفاء باحتياجات الدعم النفسي واالجتماعي لضحايا األلغام،            :  ٣١           اإلجراء رقم 
                                                              ات عالية للعالج والدعم تتساوى مع مستويات إعادة التأهيل                                            أفضـل املمارسات بغية حتقيق مستوي     

                                   مبن فيها ضحايا األلغام وأسرهم      -                                                             الـبدين، وإشـراك ومتكـني مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة            
  .              وجمتمعاهتم احمللية

                  ويشمل ذلك توفري                                االقتصادي لضحايا األلغام،     -                                            الدعـم الفعـال إلعادة اإلدماج االجتماعي          :  ٣٢           اإلجراء رقم 
                                                                                                 التعلـيم والتدريـب املهين وتطوير األنشطة االقتصادية املستدامة وفرص العمل يف اجملتمعات احمللية              
                                                                                                املتأثرة باأللغام، وإدماج هذه اجلهود يف اإلطار األوسع للتنمية االقتصادية، والعمل جبد لضمان زيادة        

  .                           ً                عدد من يتم إدماجهم اقتصادياً من ضحايا األلغام

                                                                                                    ن أن تعـاجل األطـر القانونية وأطر السياسات العامة الوطنية بفعالية احتياجات ضحايا األلغام                    ضـما   :  ٣٣           اإلجراء رقم 
                                                                مع القيام يف أقرب وقت ممكن، بوضع هذه التشريعات والسياسات                                             وحقوقهـم اإلنسـانية األساسـية،       

  .      املعوقني                       االقتصادي جلميع األشخاص -                                                       وضمان خدمات فعالة إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي 

                       لضمان حتقيق فهم أفضل                                                                                   تطويـر أو تعزيز القدرات الوطنية جلمع البيانات املتعلقة بضحايا األلغام،              :  ٣٤           اإلجراء رقم 
                                                                                                   لضـخامة الـتحديات اليت تواجهها يف جمال توفري املساعدة للضحايا والتقدم الذي أحرز يف التغلب                

                                       كن، يف نظم املعلومات الصحية املتاحة،                                                                 علـيها، والسعي إىل إدماج هذه القدرات، يف أقرب وقت مم          
  .                                                                                     وضمان إمكانية الوصول التام إىل املعلومات من أجل دعم احتياجات خمططي الربنامج وتعبئة املوارد

                                                                                           ضمان إيالء االهتمام يف مجيع اجلهود املبذولة ملساعدة الضحايا، العتبارات السن ونوع اجلنس،               :  ٣٥           اإلجراء رقم 
  .                                                        تعرضون ألشكال متعددة من التمييز يف مجيع جهود مساعدة الضحايا                      ولضحايا األلغام الذين ي

  :                                  وستقوم الدول األطراف القادرة مبا يلي

                      ً                         على تقدمي املساعدة فوراً إىل الدول األطراف         ٦              من املادة     ٣          ً                           العمل وفقاً اللتزامها مبوجب الفقرة        :  ٣٦           اإلجراء رقم 
                                             عاية ضحايا األلغام وإعادة تأهيلهم وإعادة                                                            الـيت أثبتت بوضوح احتياجاهتا إىل الدعم اخلارجي، لر        

                                                                                           إدمـاجهم، باالستجابة ألولويات املساعدة اليت حتددها الدول األطراف احملتاجة وضمان استمرار            
  .                                  واستدامة االلتزامات املتعلقة باملوارد
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      ورات،                                       ً                                                                      وسـتقوم مجـيع الـدول األطـراف، وهـي تعمل سوياً يف إطار برنامج عمل االتفاقية يف فترة ما بني الد                     
   :                                                          واالجتماعات اإلقليمية ذات الصلة ويف السياقات الوطنية، مبا يلي

           إىل عام       ٢٠٠٥                                                                                رصـد وتعزيـز التقدم يف حتقيق أهداف مساعدة الضحايا خالل الفترة من عام                 :  ٣٧           اإلجراء رقم 
                                                                                      ، وسـيتيح ذلك للدول األطراف املعنية الفرصة لعرض مشاكلها وخططها والتقدم الذي                 ٢٠٠٩

                                                                                ويات املساعدة لديها وسيشجع الدول األطراف، القادرة، على التبليغ، عن طريق                         أحـرزته وأول  
  .                                                            النظم القائمة جلمع البيانات، عن كيفية استجابتها هلذه االحتياجات

                                                                                              ضـمان اإلدماج الفعال لضحايا األلغام يف العمل املضطلع به مبوجب االتفاقية، وذلك عن طريق                 :  ٣٨           اإلجراء رقم 
  .                                            ً           دول األطراف واملنظمات على أن تضم وفودها أشخاصاً من الضحايا                  أمور منها تشجيع ال

                                                                                           ضمان مسامهة فعالة يف مجيع املداوالت ذات الصلة من جانب املوظفني العاملني يف جماالت الصحة                 :  ٣٩           اإلجراء رقم 
                        وال سيما الدول اليت     �                                                                       وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية بطرق منها تشجيع الدول األطراف          

  .                                              واملنظمات املختصة على ضم هؤالء األفراد إىل وفودها�                           هبا أكرب عدد من ضحايا األلغام      يوجد 

                                           مسائل أخرى ال بد منها لتحقيق أهداف االتفاقية  -     ً خامساً 

                 التعاون واملساعدة -    ألف 

       ختضع                                                                                                          يف حـني أن كـل دولة من الدول األطراف مسؤولة عن تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية يف املناطق اليت                   - ٦
ّ                     ُ                               لواليـتها أو سيطرهتا، فإن أحكام االتفاقية فيما يتعلق بالتعاون واملساعدة تقّدم اإلطار األساسي الذي ُيمكن يف حدوده                                                                                        

      إىل      ١٩٩٧                                          ويف هذا اإلطار، مت خالل الفترة من عام           .                                                                   الوفاء هبذه املسؤوليات ودفع األهداف املشتركة لالتفاقية إىل األمام        
      وتسلم   .                                                                              مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ألنشطة تتفق مع أهداف االتفاقية              ٢,٢                   توفري أكثر من         ٢٠٠٤     عام  

                         ، ومواصلة حتقيق األعمال        ٢٠٠٩            إىل عام        ٢٠٠٥                                                                    الـدول األطـراف بـأن الوفاء بالتزاماهتا خالل الفترة من عام             
  :             وهلذه الغاية .                    اسية واملالية واملادية                                                ً     ً                  واالستراتيجيات املبينة هنا بشكل فعال سيتطلبان قدراً كبرياً من االلتزامات السي

                                                                                                                  ستقوم الدول األطراف اليت أبلغت عن وجود مناطق ملغومة حتت واليتها أو سيطرهتا، وتلك اليت هبا أكرب أعداد من                   
   :                     ضحايا األلغام، مبا يلي

   ية                        يف اخلطط والربامج اإلمنائ                                                                        ضمان اعتبار تطهري املناطق امللغومة ومساعدة الضحايا من األولويات          
                                      ُ          ويف ورقات استراتيجية احلد من الفقر، ويف أُطر                                                           الوطنية ودون الوطنية والقطاعية، حبسب االقتضاء،     

                                                                                                    األمـم املـتحدة للمساعدة اإلمنائية، واآلليات املناسبة األخرى، مما يعزز االلتزام الوطين ويزيد من               
   .    قية                                                          اإلحساس باملسؤولية الوطنية يف حتقيق االلتزامات احملددة مبوجب االتفا

  :  ٤٠           اإلجراء رقم 
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                                                        األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية واجلهات                          ضمان القيام بإدراج أنشطة 
                                                األطر الوطنية لتخطيط األعمال املتعلقة باأللغام         يف                      ، حبسـب االقتضاء،                       الفاعلـة األخـرى   

  .                            واتفاقها مع األولويات الوطنية

  :  ٤١           اإلجراء رقم 

                                                    لتحسني السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية                                  علة ذات الصلة إىل التعاون                     دعوة اجلهات الفا  
                                                                                                        والدولية، وتعزيز فعالية األعمال املتعلقة باأللغام، وتقليل احلاجة إىل االعتماد على املوظفني الدوليني،             

         وحتليل                                                                                            وضـمان أن تقـوم املساعدة يف األعمال املتعلقة باأللغام على دراسات استقصائية مناسبة،             
  .                                        لالحتياجات واتباع هنج فعالة من حيث التكلفة

  :  ٤٢           اإلجراء رقم 

                    لالستفادة من موارد                                                                                تعزيـز التعاون التقين، وتبادل املعلومات وأوجه املساعدة املتبادلة األخرى           
  .                                                          املعرفة واخلربة الفنية الوفرية املكتسبة أثناء الوفاء بالتزاماهتا

  :  ٤٣           اإلجراء رقم 

 :ألطراف القادرة مبا يليوستقوم الدول ا

               ً                                                       باالستجابة فوراً لطلبات الدعم اليت تقدمها الدول األطراف احملتاجة           ٦                                 الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة     
َ                                         ، مع إعطاء اعتبار خاص للُمَهل األوىل احملددة إلزالة األلغام واليت حتل يف عام     لذلك  ُ                         ٢٠٠٩    .  

 :  ٤٤           اإلجراء رقم 

                                                                  ل مثل إدماج األعمال املتعلقة باأللغام يف برامج أوسع للمساعدة               بوسائ                            ضـمان استدامة التزاماهتا     
                             ً                                                        أو اإلمنائـية، حسبما يكون مناسباً، وتوفري متويل متعدد السنوات كلما أمكن لتيسري              /             اإلنسـانية و  

                                                                                                التخطـيط الطويل األجل لربامج األعمال املتعلقة باأللغام ومساعدة الضحايا وإيالء اهتمام خاص،             
                             ً                                         وف احملددة ألقل الدول األطراف منواً، وضمان بقاء األعمال املتعلقة باأللغام يف                      لالحتـياجات والظر  

  .              مقدمة األولويات

 :  ٤٥      رقم       اإلجراء

                                                                                        االستمرار يف دعم األعمال املتعلقة باأللغام، حبسب االقتضاء، من أجل مساعدة السكان املتأثرين       
                        ال سيما يف املناطق اخلاضعة   و                                                                 يف املـناطق اخلاضـعة لسـيطرة جهات فاعلة مسلحة غري الدول،             

  .                                                   لسيطرة جهات فاعلة وافقت على االلتزام بقواعد االتفاقية

 :  ٤٦      رقم       اإلجراء

 :وستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

                                                                   مبا يف ذلك الوكاالت الوطنية للتعاون اإلمنائي عندما يكون ذلك           �                             تشجيع اجملتمع اإلمنائي الدويل     
                 ً      ُ                                            ن ميارس دورا موسعاً بقدر ُيعتد به يف األعمال املتعلقة باأللغام،                    على أ  -    ً                  ممكناً، وحبسب االقتضاء    

                                                                                                واالعتراف بأن هذه األعمال جوهرية لدفع أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية إىل األمام خبصوص              
  .                   كثري من الدول األطراف

 :  ٤٧      رقم       اإلجراء
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                       رات باملنظمات ذات الصلة                               من مشاركتها يف أجهزة اختاذ القرا         االقتضاء،    حبسب             االسـتفادة، 
                                                                        واملنظمات اإلقليمية والبنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية واملؤسسات               املتحدة          حلث األمم   

     مبوجب             بااللتزامات                                                                اإلقليمية على دعم الدول األطراف اليت تطلب املساعدة يف الوفاء                   املالـية 
  يف         املوحدة                          لغام يف عملية النداءات                                                        بطرق تشمل الدعوة إىل إدراج األعمال املتعلقة باأل          ،            االتفاقـية 

                     املالية اإلقليمية إىل             واملؤسسات                                                                    إطار األمم املتحدة ودعوة البنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية          
  .     واملنح                                           إطالع الدول األطراف على فرص احلصول على القروض 

 :  ٤٨           اإلجراء رقم 

                                  التفاقية واستخدام وتقاسم املوارد                 أجل تنفيذ ا      من                                  الـتعاون على املستوى اإلقليمي،                وتعزيـز          وضـع 
          بني املناطق         التآزر                                                                         واخلـربات الفنية بصورة فعالة، وحفز تعاون املنظمات اإلقليمية، وتعزيز                          والتكنولوجـيا 

  .       املختلفة

 :  ٤٩           اإلجراء رقم 

                           كانت تقنية أم مادية أم      أ      سواء          تقليدية،       وغري                                             اجلهود الرامية إىل حتديد مصادر دعم جديدة                مواصلة
  .        االتفاقية       تنفيذ               من أجل أنشطة       مالية،

 :  ٥٠           اإلجراء رقم 

                         الشفافية وتبادل املعلومات -    باء 

                                                                                                              شـكلت الشفافية وتبادل املعلومات املفتوح دعامتني أساسيتني قامت عليهما ممارسات وإجراءات وتقاليد الشراكة               - ٧
                            ً       ً      لترتيبات قد شكلت بدورها جزءاً جوهرياً                      وهذه الصفات وا    .                                                             املرتـبطة باالتفاقية، وذلك بوسائل رمسية، ووسائل غري رمسية        

                      وتعترف الدول األطراف     .                                                                                            من األساس الذي استندت إليه اإلجنازات اهلامة لالتفاقية يف جمايل نزع السالح والعمل اإلنساين             
              الفترة من                            ّ                                                                                      بأن الشفافية والتبادل الفّعال للمعلومات ستكون هلما نفس األمهية احلامسة بالنسبة إىل الوفاء بالتزاماهتا خالل              

  :      ً           وحتقيقاً هلذه الغاية  .                                                   ، واملواصلة الفعالة لألعمال واالستراتيجيات املبينة هنا    ٢٠٠٩         إىل عام     ٢٠٠٥    عام 

 :ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

                                                                    اليت مل تف بعد بالتزامها بتقدمي تقاريرها األولية املتعلقة بالشفافية     ٥                             حـث الـدول األطراف ال         
                                                         دون تأخري، وطلب دعوة األمني العام لألمم املتحدة، بصفته                      تفعل ذلك              على أن   ٧               مبوجـب املادة    

  .                                                     متلقي هذه التقارير، هلذه الدول األطراف إىل تقدمي تقاريرها

  :  ٥١      رقم       اإلجراء

         ، وإعطاء  ٧                 ِّ       ً                                                        بالتزاماهتا بأن حتدِّث سنوياً تقاريرها املتعلقة بالشفافية واملقدمة مبوجب املادة                    الوفـاء 
                       وال سيما يف احلاالت اليت ما                                                 ر بوصفها أداة للمساعدة على تنفيذ االتفاقية،                           أمهـية قصوى للتقاري   

                                                                                                   زال جيـب فـيها عـلى الدول األطراف تدمري خمزونات من األلغام، أو تطهري املناطق امللغومة، أو                  
  . ٩                                                                                 مساعدة ضحايا األلغام أو اختاذ تدابري قانونية أو غريها من التدابري املشار إليها يف املادة 

  :  ٥٢      رقم   اء    اإلجر

  "           النموذج س  "                      مبا يف ذلك باستخدام        ،   ٧                                                                 االستفادة التامة من مرونة عملية تقدمي التقارير مبوجب املادة          
                                                                                                              يف تقـدمي التقارير، لتوفري املعلومات املتعلقة باملسائل غري املطلوبة بالتحديد، مع أهنا قد تساعد يف عملية                 

  .                                                لقة باجلهود واالحتياجات املتصلة مبساعدة ضحايا األلغام                                          التنفيذ ويف تعبئة املوارد، مثل املعلومات املتع

  :  ٥٣      رقم       اإلجراء
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                 ، تقدمي معلومات    ٣                      الواردة يف املادة                                            ً                     يف احلـاالت اليت حتتفظ فيها الدول بألغام وفقاً لالستثناءات         
                                                                                              بشـأن اخلطـط الـيت تتطلب االحتفاظ بألغام من أجل تطوير تقنيات كشف األلغام أو إزالتها أو            

  .                                                                                والتدريب عليها والتبليغ عن االستعمال الفعلي لأللغام احملتفظ هبا ونتائج هذا االستعمال      تدمريها

  :  ٥٤      رقم       اإلجراء

                                               بشأن التنفيذ العملي ملختلف أحكام االتفاقية،                                                            تبادل اآلراء وتقاسم خرباهتا بأسلوب تعاوين وغري رمسي         
  .                            بيق الفعال واملتسق هلذه األحكام                              من أجل االستمرار يف تعزيز التط ٣   و ٢   و ١               مبا يف ذلك املواد 

  :  ٥٥      رقم       اإلجراء

                                              من جانب احلملة الدولية حلظر األلغام الربية،                           يف أعمال االتفاقية                         ّ         مواصـلة تشجيع اإلسهام القّيم      
                                                                                              وجلـنة الصـليب األمحـر الدولية، واألمم املتحدة، ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض               

  .                ة واملنظمات األخرى                          اإلنسانية، واملنظمات اإلقليمي

  :  ٥٦      رقم       اإلجراء

                                                               وال سيما تلك اليت أعلنت عن دعمها ألهداف وأغراض االتفاقية،                                       تشـجيع الدول غري األطراف،      
  .                                                                    على تقدمي تقارير طوعية تتعلق بالشفافية، وعلى املشاركة يف أعمال االتفاقية

  :  ٥٧      رقم       اإلجراء

                                          قليمية أو املنظمات األخرى على أن تقوم                                                        تشجيع كل دولة من الدول األطراف، واملنظمات اإل       
  .                                              إقليمية ومواضيعية لدفع تنفيذ االتفاقية إىل األمام            وحلقات عمل                         طواعية بترتيب عقد مؤمترات 

  :  ٥٨      رقم       اإلجراء

                                        منع األنشطة احملظورة وقمعها، وتيسري االمتثال -    جيم 

                                          كل دولة من الدول األطراف، ووفقا لذلك                                                                            تقـع املسـؤولية الرئيسية عن ضمان االمتثال لالتفاقية على عاتق             - ٨
                                                                                                               من االتفاقية بأن تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري القانونية واإلدارية والتدابري األخرى املناسبة، مبا يف                  ٩               تقضـي املادة    

  .          أو سيطرهتا                                                                                                            ذلك فرض عقوبات ملنع وقمع األنشطة احملظورة اليت تقوم هبا أفراد أو اليت تنفذ يف األراضي اخلاضعة لواليتها                 
                                                                                                                      وباإلضافة إىل ذلك، تدرك الدول األطراف أن االتفاقية تشتمل على جمموعة متنوعة من الوسائل اجلماعية لتيسري وتوضيح                 

                         ستستمر الدول األطراف يف       ،      ٢٠٠٩            إىل عام        ٢٠٠٥                       وخالل الفترة من عام       .  ٨                           ً               املسـائل املتصلة باالمتثال وفقاً للمادة       
  :           وهلذه الغاية  .                                     رديا ومجاعيا عن ضمان االمتثال لالتفاقية                           االسترشاد حبقيقة أهنا مسؤولة ف

 :ستقوم الدول األطراف اليت مل تفعل ذلك بعد مبا يلي

           يف أقرب                                                                     بوضع واعتماد التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري         ٩                        القـيام وفقا للمادة     
                                       االمتثال التام اللتزام تقدمي تقرير                                                                      وقت ممكن للوفاء مبسؤولياهتا مبوجب هذه املادة ومن مث اإلسهام يف          

  . ٧     ً                                     سنوياً عن التقدم احملرز وفقا ملا تتطلبه املادة 

  :  ٥٩      رقم       اإلجراء

                                                                                جعل جلنة الصليب األمحر الدولية أو اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة على علم باالحتياجات 
  .                                                            يف احلاالت اليت يلزم فيها احلصول على املساعدة لوضع تشريعات التنفيذ

  :  ٦٠      رقم       اإلجراء
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  :  ٦١      رقم       اإلجراء  .                ، يف أقرب وقت ممكن                                                           إدراج احملظورات واملتطلبات اليت حتددها االتفاقية يف مذهبها العسكري

                                                                                                             وسـتقوم الدول األطراف اليت طبقت تشريعاهتا، عن طريق مقاضاة ومعاقبة األفراد املزاولني ألنشطة حمظورة مبوجب               
  :                االتفاقية، مبا يلي

   ٧                                                وذلك بوسائل مثل تقدمي التقارير مبوجب املادة                                                ومـات بشأن تطبيق تشريعات التنفيذ،                    تقاسـم املعل  
  .                             وبرنامج العمل فيما بني الدورات

  :  ٦٢      رقم       اإلجراء

 :وستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

  ري                                                                                                        يف احلـاالت اليت ال ميكن فيها تبديد دواعي القلق البالغ بشأن عدم االمتثال، وذلك عن طريق التداب                 
  ،  ٨                                             ً                 السعي للحصول على توضيحات بروح من التعاون وفقاً للمادة             ،   ٩           ً                املعـتمدة عمـالً باملـادة      

  .     ً             وفقاً ملا هو مطلوب ٨                                                                ودعوة األمني العام لألمم املتحـدة إىل االضطالع باملهـام املتوقعة يف املادة 

   :  ٦٣      رقم       اإلجراء

                                لدولة يف مناطق ختضع لوالية أو                                                                 يف احلاالت اليت تنشط فيها جهات فاعلة مسلحة غري تابعة ل          
                                                            توضيح أن هذه اجلهات الفاعلة املسلحة غري التابعة للدولة                                     سـيطرة الـدول األطـراف،      

                                          ً                ، وأهنـا ستسائل على انتهاكـات االتفاقية وفقاً للتدابري                                         مطالبة باالمتثال ألحكام االتفاقية   
  . ٩                  املتخذة مبوجب املادة 

  :  ٦٤      رقم       اإلجراء

            دعم التنفيذ -    دال 

                                                   ّ                                                                   لقد تعزز سري العمل باالتفاقية وتنفيذها التام على حنو فّعال وذلك بفعل اهلياكل واآلليات املوجودة هبا أو املنشأة                   - ٩
                                              وستظل آليات التنفيذ التابعة للدول األطراف        .    ً                                                             عمـالً بقرارات الدول األطراف أو اليت ظهرت على أساس غري رمسي           

                                                        وخباصة كوسائل أساسية لتنفيذ خطة عمل نريويب، ويف هذا            ،      ٢٠٠٩            إىل عام        ٢٠٠٥                              مهمـة خالل الفترة من عام       
  :       ً            وحتقيقاً هلذه الغاية .                                         الصدد، تلتزم الدول األطراف بدعم هذه اآلليات

  :                             ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

  :  ٦٥    قم   ر      اإلجراء  .                                      لضمان اإلعداد لالجتماعات بفعالية وشفافية                                دعم اجلهود اليت تبذهلا جلنة التنسيق 

                                                                                  السـتفادة بـالدعم القيم الذي يوفره مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض                        مواصـلة ا  
                                                                                       الستضافة اجتماعات اللجان الدائمة، وذلك عن طريق وحدة دعم التنفيذ، وبإدارة برنامج                   اإلنسانية  

  .               رعاية االجتماعات

  :  ٦٦  م  ق   ر      اإلجراء

     ً ووفقاً                     ، على أساس طوعي          التنفيذ                                                                االسـتمرار يف توفري املوارد املالية الضرورية لعمل وحدة دعم           
  .                                                       التفاقها مع مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية

  :  ٦٧           اإلجراء رقم 
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                          لتوفري الدعم الجتماعات                                                                             االسـتمرار يف إعـادة تأكيد الدور القيم الذي تقوم به األمم املتحدة            
  .            الدول األطراف

  :  ٦٨  م  ق   ر      اإلجراء

  :  ٦٩      رقم       اإلجراء .     ُ                         اليت أُنشئت لتلبية احتياجات حمددة                             غري الرمسية مثل أفرقة االتصال                          مواصلة االستفادة من اآلليات

 :ستقوم الدول القادرة مبا يلي

                                          ، مما يسمح بالتمثيل على نطاق واسع يف                                                            اإلسهام على أساس طوعي يف برنامج رعاية االجتماعات       
                                      تأثرة باأللغام، مع قيام هذه األخرية                                                                       اجـتماعات االتفاقية، وال سيما متثيل الدول األطراف النامية امل         

                                                                                                   بتحقـيق الفـائدة القصوى من هذا االستثمار اهلام عن طريق املشاركة الفعالة وتقاسم املعلومات               
  .                                                    املتعلقة مبشاكلها وخططها والتقدم احملرز وأولويات املساعدة

  :  ٧٠      رقم       اإلجراء
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 اجلزء الرابع

 ٢٠٠٤عام إعالن نريويب ل: من أجل عامل خال من األلغام

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

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

  .                                                        واجهنا وجندد التزامنا بوضع هناية لبالء األلغام املضادة لألفراد                          ّ                         بذلك لكي نربز إجنازاتنا، ونقّيم التحديات اليت ما زالت ت

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

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

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

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

  .                                                         مواجهة حتديات أخرى يف جماالت العمل اإلنساين والتنمية ونزع السالح

  :                ً     ً                                               لقد أحرزنا تقدماً هاماً ونقف يف الوقت ذاته مستعدين ملواجهة بقية التحديات

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

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

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

  .                                                  تستخدم هذا السالح اخلفي إىل االمتثال لالتفاقية دون تأخري
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ٍ                   لألفراد، عاٍمل ال يسقط فيه                                                                                          إنـنا جندد التزامنا الراسخ بتحقيق اهلدف وهو إجياد عامل خال من األلغام املضادة                         
  :         ضحايا جدد

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

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

  .                              العامل وتتحقق أهدافها بالكامل                         االتفاقية الفريدة على نطاق
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 اجلزء اخلامس

 ٢٠٠٩-٢٠٠٥برنامج االجتماعات وما يتصل به من أمور تتعلق بتيسري التنفيذ، 

  :                     استنتاجات بشأن املبادئ

                         ً                                                                 ختلص الدول األطراف، استناداً إىل املناقشات السابقة على عقد املؤمتر االستعراضي األول، إىل أن املبادئ  - ١
  :    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                                         برناجمها اخلاص باالجتماعات وما يتصل به من أمور خالل الفترة              التالية ستوجه

                                                                                       ستكون االجتماعات الرمسية للدول األطراف وكذلك االجتماعات غري الرمسية للجان الدائمة،             ) أ ( 
ٍ                                                                                           الـيت تعقـد على أساٍس دوري، وباملشاركة التامة والنشطة للدول األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري                                  

                   ً                                                                              احلكومية املهتمة، فضالً عن الدول غري األطراف اليت تشاطرنا أهدافنا ولكنها مل تسهم بعد يف جهدنا املشترك، هي 
                                                                     اجتماعات ال غىن عنها كيما تؤدي االتفاقية دورها يف املستقبل وتبلغ أهدافها،

                    االتفاقية، مبا يف                                                                                 سـتؤخذ يف االعتبار اخلربات اهلامة املكتسبة على مدى السنوات منذ بدء نفاذ              ) ب ( 
                                                                                                         ذلـك هـيكل االجتماعات التنظيمي وخصائصها احلالية وتركيزها على األهداف األساسية لالتفاقية والشراكة              

                                                                      والتعاون واملرونة والطابع غري الرمسي واالستمرارية واألعمال التحضريية اجملدية،

                              ذ التابعة ملركز جنيف الدويل                                                                        حظي عمل وبنية اللجان الدائمة وجلنة التنسيق ووحدة دعم التنفي           ) ج ( 
                                                                                إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بالتقدير وسيظالن عنصرين هامني لتنفيذ أحكام االتفاقية،

                                                                                              حظيـت املبادرات اإلقليمية الطوعية، مبا فيها املؤمترات وحلقات العمل، بالتقدير وستستمر يف               ) د ( 
                                                         االتفاقية واملساعدة يف إعداد الدول األطراف الجتماعات                                                               املسـاعدة على تعزيز اجلهود الرامية إىل تنفيذ أحكام        

                                       الدول األطراف واجتماعات اللجان الدائمة،

  .                                                                                              ستظل الشفافية وتبادل املعلومات أمرا أساسيا لضمان الثقة وسالمة أداء آليات التعاون اخلاصة باالتفاقية        ) ه ( 

  :                            قرارات بشأن االجتماعات املقبلة

  :                بناء عليه ما يلي                  تقرر الدول األطراف  - ٢

   ُ                                                                                           أن ُيعقـد سنويا، إىل حني عقد املؤمتر االستعراضي الثاين، اجتماع للدول األطراف بانتظام يف                 ) أ ( 
  .                                                                                النصف الثاين من السنة يف جنيف أو، عندما يكون ممكنا أو مناسبا، يف بلد متضرر من األلغام

                              بني دورات اللجان الدائمة، وذلك                         ، اجتماعات غري رمسية فيما     ٢٠٠٩   ُ                    أن ُتعقد سنويا، حىت عام   ) ب ( 
  .                                                 يف جنيف يف النصف األول من السنة، ملدة أقصاها مخسة أيام
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                مارس واالجتماعات  /      آذار-      فرباير  /   ُ                                                  أن ُتعقد اجتماعات فيما بني دورات اللجان الدائمة يف شباط  ) ج ( 
                       االستثناءات النامجة عن                                                   سبتمرب، وذلك كقاعدة عامة، لكن دون استبعاد         /                                     السنوية للدول األطراف يف شهر أيلول     

  .          أسباب حمددة

  .    ٢٠٠٩   ُ                                                 أن ُيعقد املؤمتر االستعراضي الثاين يف النصف الثاين من عام   ) د ( 

                                                                                          للدول األطراف، عمال مبا دأبت عليه من مرونة وحس عملي يف التصدي للظروف املتغرية، أن                       ) ه ( 
                                         يف كل اجتماع تعقده الدول األطراف قبل             ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                                      تستعرض القرارات املتعلقة بربنامج اجتماعاهتا للفترة       

  .                     املؤمتر االستعراضي الثاين

  :                                               وتقرر الدول األطراف، خبصوص اجتماعها املقبل، ما يلي - ٣

         كانون   ٢           نوفمرب إىل    /               تشرين الثاين    ٢٨                                                       سـيعقد اجتماع الدول األطراف املقبل يف كرواتيا من            ) أ ( 
  .    ٢٠٠٥      ديسمرب  /    األول

  ،     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ١٧     إىل   ١٣                           لدائمة خالل األسبوع املمتد من   ُ                        سُتعقد اجتماعات اللجان ا  ) ب ( 
  .                                                                              وستحدد جلنة التنسيق مدة فرادى االجتماعات وتسلسلها، وكذلك مدة كامل فترة االجتماعات

    ً                                                                                وفقاً ملا دأبت عليه االجتماعات املاضية للدول األطراف، يرأس جلنة التنسيق الرئيس املنتخب من   ) ج ( 
                                          وسيواصل رئيس جلنة التنسيق إحاطة الدول        .                                            إىل أن تنتخب الدول األطراف الرئيس التايل                          املؤمتـر االستعراضي    

  .                             األطراف علما بأداء جلنة التنسيق

                                                                                               تضـطلع الدول األطراف التالية مبهام رؤساء ومقررين للجنة الدائمة إىل حني انتهاء االجتماع                ) د ( 
  :                  التايل للدول األطراف

  ؛  )      رئيسان (                 اجلزائر والسويد     :                                    ها وتكنولوجيات العمل املتعلقة هبا                                    إزالـة األلغـام والتوعية خبطر       � 
  ؛ )      مقرران (                 واألردن وسلوفينيا 

                   نيكاراغوا والنرويج   :                                                   ً          ً              تقـدمي املسـاعدة لضـحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً            � 
  ؛ )      مقرران (                     ؛ وأفغانستان وسويسرا  )      رئيسان (

  ؛ )      مقرران (                                 ؛ واليابان ومجهورية ترتانيا املتحدة  )    يسان  رئ (               بنغالديش وكنـدا   :              تدمري املخزونات  � 

                      ؛ وبلجيكا وغواتيماال    )      رئيسان (                           نيوزيلندا وجنوب أفريقيا      :                                      احلالـة العامـة لالتفاقية وتنفيذها       � 
    ).       مقرران (
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  :              معلومات أساسية

           داد وتقدمي       ، إع     ٢٠٠٤       فرباير   /       شباط   ١٣                                                               تولت أملانيا وماليزيا، يف االجتماع التحضريي األول املعقود يف           - ٤
            وتوقيتها      ٢٠٠٤                                                       طبيعة اجتماعات الدول األطراف يف فترة ما بعد عام           "                                          ورقـة للنظر فيها يف االجتماع، عنواهنا        

          املؤرخة  APLC/CONF/2004/PM.1/WP.2                                  ، وترد هذه الورقة يف الوثيقة        "                                   وتسلسلها وما يتصل بذلك من أمور     
     ").             ورقة املناقشة "  م                        يشار إليها يف ما يلي باس   (    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين  ٢٦

                                                                                               وأعرب العديد من الدول األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية عن آراء بشأن ما تفضله         - ٥
  .                                  من خيارات وردت يف مرفق ورقة املناقشة

   اء                                                                                                          وأعدت أملانيا وماليزيا، سعيا منهما إىل اإلملام باملسألة على حنو أوضح وأمشل والتماسا للمزيد من اآلر                - ٦
ُ                                                مث ُوزع االستبيان على الدول األطراف واملنظمات الدولية   .                                               بشـأن املوضوع، استبيانا تضمن عدة خيارات ممكنة      

                                        ووردت فيما بعد ردود مشجعة من خمتلف         .                      أبريل من هذا العام    /                                           واملنظمات غري احلكومية يف أواخر شهر نيسان      
  .    ٢٠٠٤   يو   ما /      أيار  ١٤                                        اجلهات املعنية حبلول األجل األقصى الذي حدد يف 

                                                                                                             إال أن كـال مـن أملانيا وماليزيا رأت أنه ينبغي منح األطراف املعنية مزيدا من الوقت وإعطاؤها فرصة                    - ٧
                                                                                      ونتيجة لذلك، أعيد توزيع االستبيان على الدول األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات             .                     أخرى لإلدالء بآرائها  

ُ                                 غري احلكومية وُمدد األجل األقصى لتقدميه إىل                                                  ووردت فيما بعد آراء وتعليقات إضافية        .     ٢٠٠٤       يونيه   /    يران     حز  ٢            
  .                   كانت جد قيمة ومفيدة

   )APLC/CONF/2004/PM.2/L.7/Amend.1         الوثيقة (                                                          وجرى حتليل نتائج الردود الواردة وجتلت بدقة يف وثيقة           - ٨
    ٢٩       إىل     ٢٨   ُ                                                            ، قُدمت فـي االجتماع التحضريي الثانـي املعقود يف جنيف من               ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ٢٨       مؤرخة  
   .     ٢٠٠٤      يونيه  /      حزيران

                                                                                       وخـالل االجـتماع التحضـريي الثاين، أعرب عدد كبري من الدول األطراف واملنظمات الدولية وغري        - ٩
  .                                                       احلكومية عن آرائه بشأن اخليارات األربعة الواردة يف االستبيان

                           تبيان وكذلك اآلراء املعرب                                              ً                                    ويف ما يلي بعض االستنتاجات الرئيسية، استناداً إىل الردود املستقاة من االس            -  ١٠
  :                              عنها خالل االجتماع التحضريي الثاين

               اهليكل التنظيمي  ) أ ( 

ّ                                                                               يفّضل عدد كبري من الوفود، بصفة عامة، ترك اهليكل التنظيمي وطبيعة االجتماعات على حاهلما    .  

                               االجتماعات السنوية للدول األطراف  ) ب ( 
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                                       زن بني االجتماعات الرمسية وغري الرمسية                                                          أعربـت وفـود عديدة عن ضرورة احلفاظ على التوا          ̀  ١̀  
                                                ُ                         وينبغي االستمرار يف عقد اجتماعات الدول األطراف اليت ُتعد اجتماعات رمسية مبا أن   .         لالتفاقية

  .                      ُ                                                 بعض القرارات ال ميكن أن ُتتخذ إال يف اجتماع للدول األطراف أو يف مؤمتر استعراضي

                                      ئمة، اليت تعد أساسا اجتماعات غري رمسية،                                                     ومـن جهة أخرى، ما زالت اجتماعات اللجان الدا         ̀  ٢̀  
                                                                                   تتيح للدول األطراف والدول غري األطراف واملنظمات احلكومية وغري احلكومية الدولية آلية جد    

ّ        فعالة لتبادل اآلراء واخلربات كما ثبت على مّر السنني                                        .  

             اعات املعقودة                                                                                ومن املهم بالقدر ذاته النظر يف آراء عدة وفود بشأن ضرورة خفض عدد االجتم           ̀  ٣̀  
                                                                                 كل سنة إمجاال، كي يتسىن استخدام التكلفة املترتبة على تنظيم اجتماعات كثرية على حنو أفضل 

   .                                                    لتحقيق أهداف مفيدة أخرى من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

                               ، عقد اجتماعات سنوية للدول     ̀  ١̀  ) ب (  ١٠                                                   وإذ يبدو من الالزم، لألسباب املذكورة يف الفقرة          ̀  ٤̀  
                                        عقد جمموعة واحدة من اجتماعات اللجان        )    ألف (                              أن تشمل اخليارات املمكنة                  األطراف، ميكن 

                                عقد جمموعة واحدة من اجتماعات       )    باء (                                                      الدائمة واجتماع واحد للدول األطراف يف السنة، أو         
                                 ثالثة أيام من اجتماعات اللجان       )    أوال (                                                         الـلجان الدائمـة واجتماع واحد يف السنة يتألف من           

  .                                ع موجز للدول األطراف على مدى يومني     اجتما  )      ثانيا (         الدائمة و

              مدة االجتماعات  ) ج ( 

                                                                                               رأت العديـد مـن الدول األطراف أن املدة الكافية واملعقولة لعقد اجتماعات الدول األطراف                ̀  ١̀  
                                     وقد تعترب الدول األطراف أن أي مدة أقصر   .       أيام ٥   و ٣                                    واجتماعات اللجان الدائمة تتراوح بني  

   .      قبولة                        أو أطول من تلك املدة غري م

                   مكان عقد االجتماعات  ) د ( 

                                                                                   يبدو أن فكرة االستمرار يف عقد اجتماعات اللجان الدائمة يف جنيف حتظى بتأييد واسع، لتقليل  ̀  ١̀  
  ُ                                                                      وُيعزى هذا التقليل يف جزء منه إىل ما تكرم به مركز جنيف الدويل            -                           الـتكلفة يف املقام األول      

              وألن عقد هذه -                          صلة استضافة هذه االجتماعات                                        إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية من عرض موا
  .                                                  االجتماعات يف جنيف قد يكفل مشاركة عدد أكرب من البلدان

                                                                                        ولألسباب ذاهتا، يرى الكثريون أنه ينبغي، كقاعدة عامة، عقد اجتماعات الدول األطراف أيضا         ̀  ٢̀  
            ت يف البلدان                                                                   غـري أن عددا ال يستهان به من البلدان رأى أن عقد هذه االجتماعا          .          يف جنـيف  

   .                                    املتضررة من األلغام سيكون اخليار األفضل
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  :                  ً                                              وأعرب عن آراء أيضاً بشأن أمور أخرى تتصل بطبيعة االجتماعات كما يلي -  ١١

                   االجتماعات اإلقليمية  ) أ ( 

                                                                                 لئن شددت وفود عديدة على جدوى االجتماعات اإلقليمية وأمهيتها، متثل الرأي السائد يف عدم   ̀  ١̀  
                                         وميكن، بدال من ذلك، تنظيم اجتماعات إقليمية   .                             جتماعات رمسيا يف إطار االتفاقية            إقرار هذه اال

  .                             على أساس طوعي وكلما دعت احلاجة

                                   طبيعة املناقشات يف اجتماعات االتفاقية  ) ب ( 

                                                                                             ميكـن اخللـوص إىل أن الكثريين أيدوا استمرار املناقشات املواضيعية باعتبارها أسلوب النقاش             ̀  ١̀  
   .                            يف اجتماعات اللجان الدائمة            املفضل ال سيما

                            املشاركة يف اجتماعات االتفاقية  ) ج ( 

                                                                                             اتفق الكثريون على أن عقد اجتماعات اللجان الدائمة يف إطار غري رمسي ومرن يشجعان الدول               ̀  ١̀  
                                                                                     األطـراف وغري األطراف واملنظمات الدولية وغري احلكومية واجملتمع املدين على أوسع مشاركة          

   .     ممكنة

                            ة التنسيق ووحدة دعم التنفيذ  جلن  ) د ( 

                                                                                                           اعتربت أغلبية واضحة من الردود أن اهلياكل القائمة لكل من جلنة التنسيق ووحدة دعم التنفيذ التابعة                 ̀  ١̀  
  .                                                                                 ملركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية كافية بقدر متساو خلدمة أغراض االتفاقية

         الشفافية        ) ه ( 

                                                                     لى أن اجتماعات الدول األطراف وكذلك االجتماعات غري الرمسية للجان                              اتفـق الكـثريون ع     ̀  ١̀  
   .              من االتفاقية ٧                                                                   الدائمة تتيح فرصة كافية للدول األطراف كي تتبادل املعلومات عمال باملادة 
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 التذييل األول

 جدول أعمال املؤمتر االستعراضي األول
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كما مت اعتماده يف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف 

                       افتتاح املؤمتر االستعراضي - ١

              انتخاب الرئيس - ٢

                  إقرار جدول األعمال - ٣

                      اعتماد النظام الداخلي - ٤

                اعتماد امليزانية - ٥

                   انتخاب نواب الرئيس - ٦

                       إقرار تعيني األمني العام  - ٧

             تنظيم األعمال - ٨

                                            تبادل اآلراء بشأن استعراض سري االتفاقية ووضعها - ٩

                                                   تبادل اآلراء بشأن االستنتاجات املتصلة بتنفيذ االتفاقية -  ١٠

                                                                      تبادل اآلراء بشأن االجتماعات املقبلة للدول األطراف وما يتصل بذلك من مسائل -  ١١

  ٥                                            ً              النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة  -  ١٢

     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                تبادل اآلراء بشأن خطة عمل للفترة  -  ١٣

                              توصية باعتماد الوثائق اخلتامية -  ١٤

                   اجلزء الرفيع املستوى -  ١٥

                    خطب الضيوف البارزين -  ١٦

              أي مسائل أخرى -  ١٧

                       اعتماد الوثائق اخلتامية -  ١٨

  .                      اختتام املؤمتر االستعراضي -  ١٩
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 التذييل الثاين

 سبتمرب/تقرير عن سري أعمال وحدة دعم التنفيذ أيلول
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين- ٢٠٠٣

 أعده مدير مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١مت اعتماده يف اجللسة العامة السادسة املعقودة يف 

               معلومات أساسية

                                     ، أيدت الدول األطراف ورقة الرئيس          ٢٠٠١       سبتمرب   /                                                         أثـناء االجتماع الثالث للدول األطراف املعقود يف أيلول         - ١
                                                                                                                 ة بإنشاء وحدة دعم التنفيذ، وأسندت إىل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية مهمة إنشاء هذه                         املـتعلق 
                                                                                                            كما شجع االجتماع الثالث للدول األطراف الدول القادرة على تقدمي تربعات على القيام بذلك من أجل دعم                   .       الوحدة

                                                          رئيس االجتماع الثالث مهمة التوصل بالتشاور مع جلنة                                                         وباإلضـافة إىل ذلـك، أسندت الدول األطراف إىل          .         الوحـدة 
  .                                                                               التنسيق إىل صيغة هنائية التفاق يربم بني الدول األطراف ومركز جنيف بشأن سري أعمال الوحدة

  .    ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨                                            وقبل جملس مؤسسة مركز جنيف الدويل هذه الوالية يف  - ٢

                                                               هتا الدول األطراف خالل االجتماع الثالث هلا، توصل رئيس االجتماع            ً                                    ووفقاً لإلجراءات السالفة الذكر اليت اختذ      - ٣
                                      إىل صيغة هنائية التفاق بني الدول األطراف     ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٧                                           الثالث للدول األطراف ومدير مركز جنيف يف      

       ً           كتابياً عن سري                                                     ً          وينص هذا االتفاق على أن يقدم مدير مركز جنيف تقريراً           .                                         ومركـز جنـيف بشأن سري أعمال الوحدة       
    ومبا   .                                                                                                                   أعمال وحدة دعم التنفيذ إىل الدول األطراف وأن يغطي ذلك التقرير الفترة الفاصلة بني اجتماعني للدول األطراف                

                                                                                                                         أن املؤمتر االستعراضي األول هو اجتماع رمسي للدول األطراف، فقد أعد هذا التقرير ليغطي الفترة الفاصلة بني االجتماع                  
  .                        اف واملؤمتر االستعراضي األول                اخلامس للدول األطر

       األنشطة

                                                                                                                 خـالل الفـترة الـيت تناوهلا التقرير، عملت وحدة دعم التنفيذ بشكل وثيق مع رئاسة االجتماع اخلامس للدول                    - ٤
               وساعدت الوحدة    .                                                                                                   األطـراف والرؤساء املتشاركني للجان الدائمة دعما هلم فيما يبذلونه من جهود لالضطالع مبسؤولياهتم             

  .                                                                                        ماع اخلامس للدول األطراف يف حتقيق األهداف املنشودة يف برنامج عمل الرئيس ويف تيسري عمل جلنة التنسيق         رئيس االجت

                                                                                                          وخـالل الفترة اليت تناوهلا التقرير، ركزت الوحدة بشكل خاص على دعم املشاركة اإلجيابية للدول األطراف                 - ٥
                            ، واحلرص على استفادة مجيع         ٢٠٠٤       يونيه   /             رباير وحزيران  ف /                                                            املتضـررة من األلغام يف اجتماعات اللجان الدائمة يف شباط         

 ُ                    ً         وُبذلت جهود حثيثة حرصاً على       .                                                                                   الدول األطراف أقصى ما ميكن من فرص تبادل املعلومات قبل عقد املؤمتر االستعراضي            
  .                                                     وصول املعلومات ذات الصلة إىل األطراف اليت هي يف حاجة إليها



APLC/CONF/2004/5 
Page 119 

 

 

                                                                   ذ بقدر هائل نتيجة لقوة استعداد الدول األطراف للمؤمتر االستعراضي                                                وازداد حجم األعمال يف وحدة دعم التنفي       - ٦
                                                                                                     فقد استجابت الوحدة لعدد متزايد من طلبات املساعدة يف تلبية احتياجات الدول األطراف من املعلومات اإلضافية      .     األول

                     ويف االجتماع التحضريي     .      الدعم                                                                                      واحتـياجات الرئيس املعني واألمني العام املعني للمؤمتر االستعراضي األول فيما يتعلق ب            
                                                                           ، أعلن الرئيس املعني أنه طلب إىل مركز جنيف الدويل أن يتخذ من مدير                  ٢٠٠٤       فرباير   /       شباط   ١٣                      األول الـذي عقد يف      

                                                                                    وهبذه الصفة، زادت الوحدة من متانة عالقة التعاون اليت تربطها مع أمانة املؤمتر               .                                          وحـدة دعم التنفيذ منسقا تنفيذيا لـه      
           ً                                                                              األول، عاملـةً يف شراكة وثيقة مع إدارة شؤون نزع السالح يف األمم املتحدة حرصا منها على االستعداد               االستعراضـي   

  .                               بشكل مكثف للمؤمتر االستعراضي األول

                                                                                                              واسـتجابت وحدة دعم التنفيذ إىل دعوة الرئيس املعني والدول األطراف إىل إعطاء األولوية جلوانب البالغات يف                  - ٧
                                             وأعد مركز جنيف الدويل أدوات خمتلفة لتقدمي          )١ (                                    وهكذا أحدث موقع خاص على اإلنترنت       .    ألول                       املؤمتـر االستعراضـي ا    

  .          ُ                                                    ُ                                      البالغات، وُبذلت جهود من أجل التنسيق مع اجلهات الفاعلة الرئيسية وُدعمت أنشطة إلعداد البالغات على نطاق واسع

                                                أن االتفاقية وفقا للوالية املسندة إىل الوحدة،                                                                       ويف إطار تقدمي املساعدة إىل الدول األطراف وإتاحة املعلومات بش          - ٨
  .                                                               ُ                                                   قدمـت الوحدة الدعم أيضا وشاركت يف العديد من األحداث اإلقليمية اليت ُنظمت قبل عقد املؤمتر االستعراضي األول                 

                                                                                                             وأسـدت الوحـدة إىل اجلهـات املستضيفة للمؤمترات اإلقليمية املشورة وقدمت مسامهات بشأن التخطيط والتحضري،                
   .                                                                                              وثائق أساسية وأدوات إعالمية، وقدمت عروضا متنوعة عن االتفاقية وآليات تنفيذها واحلالة املتعلقة هبا     وأعدت

                                                    إدارة برنامج الرعاية الذي أنشأته بعض الدول                            ام لألغراض اإلنسانية  ـ     األلغ   ةـ     إلزال             جنيف الدويل                  وواصـل مركز     - ٩
         وخالل كل    .                                                     ملشاركة الواسعة يف االجتماعات ذات الصلة باالتفاقية                                    واهلدف من الربنامج هو دعم ا       .  )٢ (                   األطراف يف االتفاقية  

    ٨٠                                       ، قدم املركز الرعاية ملا يربو على            ٢٠٠٤       يونيه   /              فرباير وحزيران  /                                                      من فتريت اجتماعات اللجان الدائمة اليت جرت يف شباط        
                                فريق ماحني الربنامج، واملعلومات                                                                                      ووفقـا لوالية تقدمي املساعدة يف إدارة برنامج الرعاية، قدمت الوحدة املشورة ل              .       ً   مـندوباً 

  .                                                                                           للمندوبني الذين متت رعايتهم بشأن طريقة االستفادة القصوى من مشاركتهم يف برنامج عمل ما بني الدورات

                     وازداد عدد الوثائق     .                                                                                           ولتحسني مركز التوثيق التابع لالتفاقية، واصلت الوحدة مجع عدد كبري من الوثائق املالئمة             -  ١٠
     ً                                                                   نظراً حلجم النشاط ذي الصلة باالتفاقية الذي جرى خالل الفترة اليت                ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                    هائل يف الفترة                      احملصل عليها بقدر  

                                              وثيقة وتتخذه بشكل متزايد الدول األطراف        ٤     ٠٠٠                                                     ويف الوقت احلاضر يضم مركز التوثيق ما يربو على            .                 يتناوهلا التقرير 
                                              ً         وبينما يعد مجع الوثائق يف شكلها املطبوع جزءا هاماً           .   ية                      ً     ً                                   وجهـات مهتمة أخرى مصدراً هاماً للمعلومات املتعلقة باالتفاق        

                                                                                                                            مـن العمـل املرتـبط مبركز التوثيق، عملت وحدة دعم التنفيذ أيضا على تيسري سبل الوصول إىل الوثائق املتعلقة بعمل                     
  .                                                            االتفاقية بإتاحة أكرب عدد ممكن من الوثائق على الشبكة اإللكترونية

                    ـــــــــــــــــــ

) ١ (  www.reviewconference.org أو     www.nairobisummit.org.  
   َّ               وميوَّل الربنامج على   .                                                                         يضطلع فريق ماحني برنامج الرعاية مبسؤولية اختاذ مجيع القرارات املتصلة بالرعاية  ) ٢ (

  .                                                                             أساس طوعي من جانب هؤالء املاحنني عن طريق اإلسهامات اليت تدفع إىل صندوق استئماين منفصل
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                 الترتيبات املالية

     ً      وحتسباً حلجم    .                                                        على ضرورة بقاء الوحدة صغرية من حيث عدد املوظفني             ٢٠٠٤                      يزانية الوحدة لعام             أكـدت م   -  ١١
         واستجابة   .                                                                      ً                                       األعمـال اإلضـافية الناشـئة عـن املؤمتر االستعراضي األول، توقعت امليزانية تعزيزاً مؤقتا ملوظفي الوحدة                

  .     ٢٠٠٤       ديسمرب   /                      يونيه إىل كانون األول    /          من حزيران                                                                 لالحتياجات األولية، متت االستعانة مبوظف لشؤون البالغات للفترة         
                                                                                                         ، سـيتحول املوظفون املكملون للوحدة إىل مدير متفرغ للوحدة، وموظف متفرغ لشؤون دعم التنفيذ، وإىل                    ٢٠٠٥    ويف  

  .                     مساعد إداري نصف متفرغ

                ق املربم بني الدول      ً                                                                                   ووفقـاً لورقة رئيس االجتماع الثالث للدول األطراف بشأن إنشاء وحدة دعم التنفيذ واالتفا         -  ١٢
                   ً          ً                      ، أنشأ املركز صندوقاً استئمانياً للتربعات لفائدة                           ام لألغراض اإلنسانية  ـ     األلغ   ةـ     إلزال     دويل  ـ         جنيف ال                  األطـراف ومركز    

                                                                           والغرض من هذا الصندوق هو متويل األنشطة اجلارية للوحدة، إىل جانب سعي              .     ٢٠٠١                                 أنشـطة الوحـدة يف هناية عام        
  .                 املالية الضرورية                         الدول األطراف لضمان املوارد

  )٣(االشتراكات يف الصندوق االستئماين للتربعات لوحدة دعم التنفيذ
 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٣١ إىل ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١من 

      ٢٠٠٣                      االشتراكات املتلقاة عام   )٤ (    ٢٠٠٤                      االشتراكات املتلقاة عام 

         أستراليا   ٤٥     ٠٤٥   ٢٩     ٠١١
       النمسا    ٧٠     ٣٨٠

     جيكا  بل   ١٤     ٤٧٠ 
     كندا   ٤٦     ٥٥٣   ٤٧     ٧٨٩
        كرواتيا  ١     ٣٥٧  ٢     ٥٨٠

                  اجلمهورية التشيكية   ٣٩     ٣٧٥ 
       أملانيا   ٣٨     ٢٥٠ 

        هنغاريا    ١٢     ٤٠٠
        آيسلندا  ٦     ٥٥٠ 
        إيطاليا    ١٢٠     ٢١٨ 

        ماليزيا   ١     ٨٣٣
       املكسيك   ٧     ٥٠٠
       هولندا    ٦٣     ٠٠٠

          نيوزيلندا   ١٩     ٠٦٤ 
        النرويج   ٩١     ٧٥٠    ١٠١     ٦٦٧

       السويد   ٣٤     ٠٦٨ 
       تايلند  ٦     ٩٥٠ 

              اململكة املتحدة    ١١     ١٦٨
      اجملموع    ٤٦٣     ٦٥٠    ٣٤٧     ٣٢٨

                    ـــــــــــــــــــ

  .                           مجيع املبالغ بالفرنك السويسري  ) ٣ (
  .    ٢٠٠٤       أكتوبر  /   ألول         تشرين ا  ٣١   حىت   ) ٤ (
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      ٢٠٠٣       نوفمرب   /    ً                                                                                    وعمـالً باالتفـاق املوقـع بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل، جرت يف تشرين الثاين                -  ١٣
    ٣١          ناير إىل    ي /               كانون الثاين   ١                          ، اليت تغطي الفترة من       )٥ (    ٢٠٠٤                                                                استشارة جلنة التنسيق بشأن ميزانية وحدة دعم التنفيذ لعام          

                                          ووزع رئيس االجتماع اخلامس للدول األطراف        .                فرنك سويسري     ٤٩٨     ٠٠٠               واليت تبلغ        ٢٠٠٤       ديسمرب   /           كانون األول 
  .                                                                                            يف وقت الحق هذه امليزانية على مجيع الدول األطراف وناشدها التربع للصندوق االستئماين لوحدة دعم التنفيذ

                                   جرت مراجعة البيانات املالية للصندوق    ،       الدويل      جنيف    مركز    ً                                       وعمـالً باالتفـاق املوقـع بني الدول األطراف و     -  ١٤
               وأثبتت مراجعة     ). PriceWaterhouseCoopers                من جانب هيئة     (                 بصفة مستقلة        ٢٠٠٣                               االسـتئماين للتـربعات لعـام       

  ا                                                                           ً                             احلسـابات أن البيانات املالية للصندوق االستئماين للتربعات قد أعدت بشكل صحيح وفقاً لسياسات احملاسبة اجلاري هب     
                                              وأحيلت البيانات املالية املراجعة، اليت بينت        .                                                                        العمل يف مؤسسة مركز جنيف الدويل ومتتثل للقانون السويسري ذي الصلة          

      ً        ً                                                         فرنكاً سويسرياً، إىل رئيس االجتماع اخلامس للدول األطراف، وإىل جلنة              ٤١٩     ٢٧٨         بلغت       ٢٠٠٣                    أن نفقـات عـام      
  .                     التنسيق واألطراف املاحنة

                    ـــــــــــــــــــ

                                        تكاليف اهلياكل األساسية الرئيسية للوحدة                         األلغام لألغراض اإلنسانية     إلزالة             جنيف الدويل     مركز     يغطي   ) ٥ (
  .                                وبالتايل فهي غري مدرجة يف ميزانيتها  )                                                            مثل اخلدمات العامة، واملوارد البشرية، واحملاسبة، وإدارة املؤمترات (
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 التذييل الثالث

 ة بوثائق املؤمتر االستعراضي األولقائم

 الرمز العنوان

 APLC/CONF/2004/1/Rev.1                                              جدول األعمال املؤقت املنقح للمؤمتر االستعراضي األول

 APLC/CONF/2004/2/Rev.1                                               برنامج العمل املؤقت املنقح للمؤمتر االستعراضي األول

 APLC/CONF/2004/3/Rev.1                                                مشروع منقح للنظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي األول

                                                           التكالـيف املقـدرة املنقحة لعقد املؤمتر االستعراضي األول         
                                                          للـدول األطراف يف اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج         

                                           ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
APLC/CONF/2004/4/Rev.1 

                        مشروع منقح إلعالن نريويب      :                              من أجل عامل خال من األلغام     
 APLC/CONF/2004/L.1/Rev.1     ٢٠٠٤     لعام 

                                                           مشـروع برنامج االجتماعات وما يتصل به من أمور تتعلق          
     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥               بتيسري التنفيذ، 

APLC/CONF/2004/L.2 

APLC/CONF/2004/L.2/Corr.1 

(ENGLISH ONLY)  

APLC/CONF/2004/L.2/Amend.1 

                                                         املشروع املنقح الستعراض سري وحالة اتفاقية حظر استعمال        
                                                    وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك                وتكديـس 

     ٢٠٠٤-    ١٩٩٩  :       األلغام

APLC/CONF/2004/L.3/Rev.1 
APLC/CONF/2004/L.3/Rev.1/Corr.1 

(ENGLISH and RUSSIAN ONLY)  

APLC/CONF/2004/L.3/Rev.1/Amend.1 

          مشروع خطة   :                                             إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد
 APLC/CONF/2004/L.4/Rev.1     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥         يب للفترة        عمل نريو

      ٢٠٠٤                                              طبيعة اجتماعات الدول األطراف يف فترة ما بعد عام 
                                        وتوقيتها وتسلسلها وما يتصل بذلك من أمور

APLC/CONF/2004/L.5 

      ٢٠٠٣       سبتمرب   /                                               تقرير عن سري أعمال وحدة دعم التنفيذ أيلول       
     ٢٠٠٤      نوفمرب  /           تشرين الثاين  �

APLC/CONF/2004/6 

APLC/CONF/2004/L.6/Corr.1 

(ENGLISH ONLY) 
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