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     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول ٣  -      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩      نريويب، 
                             من جدول األعمال املؤقت املنقح  ١٤      البند 

 :إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد
 ٢٠٠٩-٢٠٠٥مشروع خطة عمل نريويب للفترة 

                 ّ  أعدها الرئيس املعي ن

    وقد   .                                                           صوب إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد          بري       تقدم ك    ُ   أُحرز                                     مـنذ دخول االتفاقية حيز النفاذ،        - ١
                                                                                   هذه االتفاقية اليت حتظى كثري من قواعدها بقدر أوسع من التقيد هبا حبكم الواقع                ]                        املائة والثالث واألربعون   [             قبلت الدول   

                                 النتشار إىل عهد قريب، فإن وزعها قد                     املضادة لألفراد واسع ا                         ويف حني كان استخدام األلغام   .                       يف إطار جمتمع األمم الدويل
                                 ودمرت البلدان األطراف أكثر من       .           ً                                                  ً                       أصـبح نادراً اآلن، واخنفض إنتاجها بصورة هائلة وتوقف االجتار تقريباً هبذا السالح            

  ً عاً                           وتراجع عدد الضحايا تراج     .      ُ                                                  كما أُحرز تقدم كبري يف تطهري املناطق املزروعة باأللغام          .        ً                         ملـيوناً من األلغام املخزونة       ٣٧
                                                         وباختصار، فإن هذه االتفاقية والتقدم الذي دفعت إليه          . ُ                                                                   ُيعتد به يف الوقت الذي يتلقى فيه املساعدة عدد أكرب من الناجني           

                                                                              احلوليات املعاصرة املتعلقة مبجايل نزع السالح والتعاون اإلنساين الدوليني، ويربهنان على                         ً   حىت اآلن ميثالن إجنازا مرموقاً يف 
                                                                                                   للتعاون الفعال املتعدد األطراف عندما تتحد احلكومات واملؤسسات الدولية واجملتمع املدين من أجل                                 اإلمكانـيات الكبرية  

   .            قضية مشتركة

                                                                 فكثري من الدول بقيت خارج إطار االتفاقية، مبا يف ذلك الدول العسكرية     .                             حتديات كبرية ما زالت قائمة             بيد أن    - ٢
  .                                                                      هائلة من األنواع املوجودة أو اجلديدة من األلغام املضادة لألفراد                                                   مع عزم بعضها على االحتفاظ بترسانات      �          الكـبرية   

                                  وهنالك العشرات من البلدان اليت       .                         ُ   ً                                                    وتواجه بعض الدول األطراف ُمهالً أوشكت على االنتهاء لتدمري خمزونات كبرية منها           
                                  هنا، بالرغم من التقدم الذي       ء        وأهم شي   .                                           ّ                                 ال تـزال حباجـة إىل املساعدة يف استصالح األراضي القّيمة املزروعة باأللغام            

 ُ                                                                                                                      أُحـرز، هو استمرار وقوع اخلسائر البشرية املفجعة حيث توقع هذه األسلحة العشوائية آالف الضحايا األبرياء كل عام                  
   .                                                                             وتشل احلياة الطبيعية وآفاق التنمية يف مئات من اجملتمعات احمللية يف كافة أرجاء العامل

                                                                       األطراف عازمة على احملافظة على ما حققته من إجنازات حىت اآلن، وعلى                                                 ويف ضـوء هذه اخللفية، فإن الدول         - ٣
                                                                                                                      استدامة وتعزيز فعالية تعاوهنا مبوجب االتفاقية، وعلى أال تدخر جهدا يف سبيل التصدي للتحديات املستقبلية يف جمايل نزع              

                                   األهداف األوسع املتمثلة يف حتقيق                                             ً                  وهي على اقتناع بأن هذه اجلهود ستدفع أيضاً إىل األمام           .                        السـالح والعمل اإلنساين   

APLC/CONF/2004/L.4 
2 September 2004 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



APLC/CONF/2004/L.4 
Page 2 

 

                                                                   ّ                                                   السالم واألمن والتنمية والعدل املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، واملفّصلة يف مؤمترات القمة وغريها من املؤمترات                 
   .                           ُ                                          العاملية يف التسعينات واليت أُعيد تأكيدها يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

                ً       ً                                                            ألطراف، نؤكد جمدداً، ووفقاً إلعالن نريويب، التزامنا املطلق بتعزيز وتنفيذ االتفاقية                                          وعلـيه فإنـنا، حنن الدول ا       - ٤
        بدور  -                             وجيب أن يواصلوا االضطالع      �                                                                                 بشـكل كامل وفعال، بالتعاون التام مع مجيع الشركاء املعنيني الذين اضطلعوا             

                                         اليت سوف نبذهلا لبلوغ هذه الغاية خالل                        واجلهود اجلماعية     .                                                          جوهـري يف دفـع قضـيتنا اإلنسانية املشتركة إىل األمام          
  -                                                                                                                   السنوات اخلمس القادمة سوف تشمل التركيز بصفة خاصة على اإلجراءات واالستراتيجيات ذات األولوية املبينة أدناه                

         إىل مجيع               ، وذلك بالنسبة د         ً     ً                                                          حتقق تقدماً كبرياً يف اجتاه إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفرا            ُ                 والـيت ُيقصد هبا أن      
   .                الشعوب وإىل األبد

                                 إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية -    ً أوالً 

                                                         العمل احلثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العاملي على          "                                                        إن الـدول األطـراف، إذ تلتزم مبوجب االتفاقية ب              - ٥
                       عية خالل هذه السنوات                                                        قد جعلت ذلك مهمة جوهرية من مهام مساعيها اجلما          "                                        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 
                                                                                              ً      ً                       الـتزامها وقدرهتـا عـلى الوفـاء مبسؤوليات أمنها القومي دون استخدام األلغام املضادة لألفراد، فوضعت إطاراً عاملياً                   

                       بيد أن الضمانة الوحيدة   .                               ّ                                          عاون الفعالني يف جمال األلغام، وبّينت املزايا اهلامة لالنضمام إىل هذا اجلهد املشترك             للمساعدة والت
                                                                                                                     السـتمرار التقدم الكبري الذي مت إحرازه حىت اآلن يف جمايل نزع السالح والعمل اإلنساين، وللوصول يف هناية املطاف إىل                    

     ً وتبعاً   .                                       ً      ً     ً      ً    ً              سيكمن يف التوصل إىل حظر هذه األلغام حظراً عاملياً فعاالً وشامالً حقاً                                                     عـامل خـال من األلغام املضادة لألفراد،       
                                                                                                         سـوف يظل االنضمام إىل االتفاقية على نطاق عاملي أحد األهداف اهلامة للتعاون فيما بني الدول األطراف                          لذلـك،   

  :           وهلذه الغاية  .     ٢٠٠٩      عام   إىل      ٢٠٠٥                  خالل الفترة من عام 

  :        ف مبا يلي                     ستقوم مجيع الدول األطرا

                                                                                                      إعطاء األولوية للتصدي بفعالية للتحديات اليت تواجه إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية من جانب                : ١            االلتزام رقم 
                                                                            اليت ما زالت تستخدم أو تنتج أو متتلك خمزونات كبرية من األلغام املضادة                                      الـدول غـري األطـراف       

                                                          ب إنسانية، أو بفضل أمهيتها العسكرية أو السياسية أو                                          ً     ً            لألفراد، أو تثري، بطريقة أخرى، قلقاً خاصاً ألسبا       
   .           ألسباب أخرى
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                                                                                                     إيـالء اهتمام خاص للتشجيع على االنضمام إىل االتفاقية يف املناطق اليت ما زال فيها مستوى تقبل                   : ٢            االلتزام رقم 
                   وسط وآسيا، وفيما                                                                            وتعزيز اجلهود الرامية إىل إضفاء الطابع العاملي عليها يف الشرق األ                          ً  االتفاقية متدنياً، 

                                                                                  ً                   بـني أعضـاء كومنولث الدول املستقلة، على أن متارس الدول األطراف الواقعة يف هذه املناطق دوراً                 
   .       ً            رئيسياً يف هذه اجلهود

                                                                                                      املثابرة على تشجيع الدول التسع املوقعة على االتفاقية واليت مل تصدق عليها بعد علىأن تفعل ذلك                  : ٣            االلتزام رقم 
  .              يف أقرب وقت ممكن

                         سواء كان ذلك خالل االتصاالت                                                                 اسـتغالل كل فرصة متاحة للتشجيع على االنضمام إىل االتفاقية،            : ٤            االلتزام رقم 
  .                                                                     الثنائية أو احلوار فيما بني العسكريني أو يف الربملانات الوطنية ووسائط اإلعالم

           مبا يف ذلك                                 ل املناسبة املتعددة األطراف،                                                               التشجيع بفعالية على االنضمام إىل االتفاقية يف مجيع احملاف          : ٥            االلتزام رقم 
   .                                                                             اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومجعيات املنظمات اإلقليمية وهيئات نزع السالح ذات الصلة

                                     دانة استعمال وإنتاج وجتارة األلغام          بإ     وذلك                                   ً                          االستمرار يف التشجيع على التقيد عاملياً بقواعد االتفاقية،           : ٦            االلتزام رقم 
  .      ِ                                                          د من ِقبل جهات فاعلة مسلحة غري الدول واختاذ خطوات مناسبة لتثبيط ذلك            املضادة لألفرا

   مبا                                                                                                االستمرار يف حفز ودعم إسهام مجيع الشركاء ذوي الصلة يف هذه اجلهود وتعاوهنم النشط فيها،                  : ٧            االلتزام رقم 
               مات اإلقليمية،                                                                                      يف ذلـك األمم املتحدة واألمني العام لألمم املتحدة، واملؤسسات الدولية األخرى واملنظ            

                                                                                                   وجلـنة الصليب األمحر الدولية، واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية واملنظمات غري احلكومية األخرى،              
   .                                      والربملانيون واملواطنون املهتمون هبذا األمر

                                 تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد -     ً ثانياً 

                                                       زوناهتا من األلغام املضادة لألفراد يف أقرب وقت ممكن،                                                                تتطلـب االتفاقـية قيام مجيع الدول األطراف بتدمري خم          - ٦
                            وسجل االتفاقية فيما يتعلق      .                                                                                          ولكـن يف موعد ال يتجاوز أربع سنوات من قبوهلا االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية              

                     دمري األلغام بالنسبة                                            مليونا من األلغام، واكتملت عملية ت        ٣٧                                                            باالمتثال هلا حىت اآلن مثري لإلعجاب، إذ مت تدمري أكثر من            
                                                      والدول األطراف عازمة على دعم هذا التقدم يف حتقيق           .                                 ُ                         إىل مجـيع الـدول األطـراف اليت انقضت املُهل احملددة هلا           

               ، وذلك بضمان       ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                                                               األهـداف اإلنسـانية لالتفاقية وهدف نزع السالح املرتبط هبا خالل الفترة من              
        ولتحقيق   .                                   ً      ً                         راد اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا تدمرياً سريعاً ويف الوقت املناسب                                               تدمري مجيع خمزونات األلغام املضادة لألف     

  :          هذه الغاية
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   :                                         اليت مل تتم بعد براجمها لتدمري األلغام مبا يلي  ]   ١٩ [                       ستقوم الدول األطراف ال  

              ما تقتضيه                                                             خمزونات األلغام املضادة لألفـراد، وتقدمي هذه املعلومات وفق                                تــحديد عـدد ومواقع        : ٨            االلتزام رقم 
   .  ٧      املادة 

  . ٤                             للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة                                إنشاء قدرات وطنية وحملية مناسبة   : ٩            االلتزام رقم 

  .                         ٍ مهلة األربع سنوات بوقت كاٍف                                               أن تعمل جاهدة على إكمال برامج التدمري لديها قبل   :  ١٠            االلتزام رقم 

  ،                                             من مشاكل وخطط وأولويات فيما يتعلق باملساعدة                                   حتدد بوضوح ويف الوقت املناسب ما لديها     أن  :  ١١            االلتزام رقم 
                                                                                                  وأن تكشـف عـن مسامهتها يف الربامج اخلاصة هبا، وذلك يف احلاالت اليت يلزم فيها تقدمي املساعدة                  

   .                                                                                    املالية أو التقنية أو غريها من املساعدات من أجل الوفاء بااللتزامات املتعلقة بتدمري األلغام

  :                           ، إذا كانت تستطيع القيام به                         ستقوم الدول األطراف مبا يلي

                      إىل الدعم اخلارجي، وحبث                                                                       تقـدمي املساعدة بسرعة إىل من لديهم احتياجات مربهن عليها بوضوح              :  ١٢            االلتزام رقم 
                                                                                   ً                  كـامل نطاق املوارد املتاحة لدعم عملية تدمري خمزونات األلغام، مبا يف ذلك، وحسبما يكون مناسباً،                

  .         ج التعاون                             عن طريق املساعدة اإلمنائية وبرام

  :                             ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

                         اكتشاف خمزونات ألغام مل                                                                              يف احلـاالت النادرة اليت جيري فيها، بعد انقضاء املهلة احملددة للتدمري،             :  ١٣            االلتزام رقم 
                                                                           تقوم الدولة يف احلال باإلبالغ عن هذا الكشف وبتدمر هذه األلغام كمسألة                                     تكـن معروفة من قبل،      

  .    اجلة            ذات أولوية ع

                                                             للوفاء مبتطلبات املساعدة التقنية واملادية واملالية للتعامل                       إقليمية فعالة                                 دعـم أو استحداث استجابات      :  ١٤            االلتزام رقم 
   .                                                                                   مع خمزونات األلغام، ودعوة املنظمات اإلقليمية والتقنية ذات الصلة إىل التعاون يف هذا الصدد

                                                                 وير احللول التقنية بغية التغلب على التحديات اخلاصة املرتبطة                                           دعـم عمليات التحقيق وزيادة تط       :  ١٥            االلتزام رقم 
  .               ّ   بتدمري األلغام اجملّنحة
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                            تطهري املناطق املزروعة باأللغام -     ً ثالثاً 

                                                                                                                 تطلب االتفاقية من كل دولة طرف أن تضمن تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق املزروعة باأللغام اليت                   - ٧
                                        سنوات من قبوهلا بااللتزامات املنصوص        ١٠                                                 طرهتا، وذلك يف أقرب وقت ممكن، ولكن ليس بعد                                ختضـع لواليتها أو سي    

                                                       ُ                                                  ويف منتصف الفترة الواقعة بني دخول االتفاقية حيز النفاذ واملُهل الزمنية األوىل، يكون من الواضح أن                  .                   عليها يف االتفاقية  
ٍ                               النجاح يف هذا اجملال ميثل أكرب حتٍد يتعني التصدي لـه خالل                                         وسيكون لسرعة وطريقة متابعة      .                          السنوات اخلمس القادمة                              

              الدول األطراف             وعليه، تلتزم   .                                                                               هذا األمر انعكاسات حامسة األمهية على سالمة ورفاه املتضررين من املواطنني واجملتمعات      
  -    لك        وكذ -                             بأجنع وأسرع طريقة ممكنة       ٥                                                                         بـبذل جهـود مكثفة ومتسارعة لضمان الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة            

                 وتلتزم على وجه     .     ٢٠٠٩            إىل عام        ٢٠٠٥                         خالل الفترة من عام      -                                                  الوفاء بالتزامها باحلد من تعرض السكان للخطر        
  :            اخلصوص مبا يلي

       ّ                                                                                   اليت بلّغت عن مناطق خاضعة لواليتها أو سيطرهتا مزروعة بألغام ستقوم مبا يلي، إن مل تكن            ٤٩                       الـدول األطراف ال       
  :               قد فعلت ذلك بعد

                             ُ        ُ                اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا اليت ُيعرف أو ُيشتبه يف                                                         القـيام عـلى حنو عاجل بتحديد مجيع املناطق            :  ١٦            االلتزام رقم 
   .                             وجود ألغام مضادة لألفراد فيها

                                             ً           للوفاء بالتزاماهتا والتشاور، حسبما يكون مناسباً، مع                                                  وضـع وتنفـيذ خطط وطنية بصورة عاجلة           :  ١٧            االلتزام رقم 
                                                        ً      ً        ً        ، وإعطاء أولوية خاصة للعمل على تطهري املناطق املتأثرة تأثراً عالياً ومتوسطاً،                                اجملـتمعات احمللية املتأثرة   

   .                                                                            ٍ وإكمال التزاماهتا املتعلقة بإزالة األلغام قبل انقضاء مهلة العشر سنوات بوقت كاٍف

          عن طريق    ذلك      مبا يف                                                                          ختفـيض املخاطر اليت يتعرض هلا السكان ومعها عدد الضحايا اجلدد لأللغام،             :  ١٨            االلتزام رقم 
                                                                                                  زيـادة جهود وضع العالمات على احلدود اخلارجية للمناطق امللغومة، ورصد ومحاية املناطق امللغومة              

      من   ٢                                                        ً      ً                                 املنتظر تطهريها، لكي تضمن استبعاد املدنيني من دخوهلا استبعاداً فعلياً حسب متطلبات الفقرة              
  . ٥      املادة 

                                                بغية احلفاظ على األرواح، وتدعيم التفاهم املتبادل            خاطر األلغام                                        زيادة وتعزيز وتنفيذ برامج التوعية مب       :  ١٩            االلتزام رقم 
                                                                                           واملصـاحلة، وحتسـني ختطـيط األعمال املتعلقة باأللغام، وإدماج هذه الربامج يف النظم التعليمية ويف       
                                                                                                   األنشـطة األوسع املتصلة باإلغاثة والتنمية، وعلى أن تؤخذ بعني االعتبار عوامل السن ونوع اجلنس               

                                                                                    االجتماعية واالقتصادية والسياسية واجلغرافية، وضمان االتساق مع املعايري الدولية لألعمال                 والعوامـل   
  .               املتعلقة باأللغام
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                                 لدى الدول األطراف األخرى واألمم                                                               جعـل مشاكلها وخططها وأولويات املساعدة لديها معلومة           :  ٢٠            االلتزام رقم 
                                     ولية واملنظمات غري احلكومية املتخصصة                                                              املـتحدة واملـنظمات اإلقليمـية وجلنة الصليب األمحر الد         

   .                                                           واملنظمات األخرى، وتوضيح مسامهتها اخلاصة يف التصدي هلذه التحديات

    :                                                    سيكون على الدول األطراف القادرة على ذلك القيام مبا يلي

                  ل األطراف املتأثرة                                               واالستجابة ألولويات املساعدة اليت حتددها الدو                                          العمل وفق التزامها بتقدمي الدعم،        :  ٢١            االلتزام رقم 
   .        باأللغام

  :                             ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

       ُ                  على أن ُتشرك فيها مجيع                                                                                زيـادة فعالية وكفاءة اجلهود اليت تبذهلا يف مجيع اجملاالت املذكورة أعاله،               :  ٢٢            االلتزام رقم 
       يق على                                                                                           اجلهـات الفاعلـة ذات الصـلة يف جمال تنسيق األعمال املتعلقة باأللغام، وتضمن وجود تنس             

                                                                                                     املسـتوى احمللي يشمل القائمني بعمليات إزالة األلغام واجملتمعات املتأثرة، وحتقق أفضل استفادة ممكنة              
                                                                                             مـن أدوات إدارة املعلومـات مثل نظام إدارة املعلومات اخلاصة باألعمال املتعلقة باأللغام، واستخدام    

   .                                 ع معايري وطنية وإجراءات عمل موحدة                                                     املعايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام كإطار مرجعي لوض

                                                                                                  تعزيـز اجلهود املبذولة لتمكني الدول األطراف املتأثرة باأللغام من االشتراك يف أكمل تبادل ممكن                 :  ٢٣            االلتزام رقم 
ْ              وزيادة َجْسر اهلوة بني                                                                                   للمعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية،           َ        

   .                            نهائيني للتكنولوجيا ومطوريها           املستعملني ال

                                                       بشأن التكنولوجيات وأفضل املمارسات يف جمال األعمال        �                 وإحراز تقدم    -                     تـبادل املعلومـات       :  ٢٤            االلتزام رقم 
                 أثناء سري العمل            والسعي،                                                            ومواصلة تعزيز تكنولوجيات الكشف عن األلغام وإزالتها؛                           املتعلقة باأللغام،   

ٍ                               ضمان توفري عرٍض كاٍف من التكنولوجيات القائمة          إىل                              يف تطوير تكنولوجيات جديدة،          ٍ             ، وال سيما               
                ً                                                                                    املعـدات ميكانيكـياً إلزالـة األلغام ووسائل االستشعار األحيائية، مبا يف ذلك الكالب املدربة على                

  .               الكشف عن األلغام

ُ        ً                   السـعي حثيثاً إىل ضمان أال تضطر إال قلة من الدول األطراف، إن ُوجدت أصالً إىل                 :  ٢٥            االلتزام رقم               طلب متديد              ً                                            
                                                          من االتفاقية، مع التسليم بأن إزالة األلغام املضادة          ٥              من املادة     ٦- ٣               مبوجب الفقرات     ُ             املُهـل احملددة    

                                                                                              لألفراد يف أقرب وقت ممكن هو أمر حيوي لبلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، والتذكري بأن احتمال متديد        
                                                ت الدولة الطرف املعنية عن مجيع أنشطتها اليت            ُ                             لن ُيوافق عليه إال إذا أبلغ       ٥                             املهلـة احملـددة يف الفقرة       

                                                                                                 اكتملـت وقدمت خطة عمل مفصلة وحمددة األولويات من أجل إكمال إزالة األلغام بشكل تام، مع                
  .                             تقدمي إطار زمين عاجل وحمدد بوضوح
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         االستمرار     مع   ،           ُ                                                                  التقدم املُحرز يف حتقيق أهداف إزالة األلغام وحتديد االحتياجات من املساعدة               رصد  :  ٢٦            االلتزام رقم 
                                                                                                   يف استخدام برنامج العمل لفترة ما بني الدورات واالجتماعات اإلقليمية كمحافل تعرض فيها الدول              
                                                                                                   األطـراف املـتأثرة باأللغام ما لديها من مشاكل وخطط والتقدم احملرز وأولويات املساعدة، وتقدمي               

                                 ناطق امللغومة، وحتديد أنواع وكميات                                   للتبليغ عن التقدم احملرز يف حتديد امل ٧                         الـتقارير مبوجـب املادة    
                                                                                                    األلغـام املضادة لألفراد يف كل منطقة مزروعة باأللغام وكل منطقة مت تطهريها، وحالة خطط وبرامج                
                                                                                                         إزالـة األلغام، والتدابري املتخذة لتوجيه حتذير فوري وفعال للسكان بالنسبة إىل مجيع املناطق املزروعة               

  .       باأللغام

  ا             مساعدة الضحاي -     ً رابعاً 

                                                                                              ً      ً                إن أحكام االتفاقية املتعلقة بتوفري املساعدة لرعاية وإعادة تأهيل وإعادة إدماج ضحايا األلغام تشكل أمالً حيوياً                 - ٨
  .                                                                                                                        بالنسـبة إىل مئات اآلالف من ضحايا األلغام الربية يف كافة أحناء العامل، وكذلك بالنسبة إىل عائالهتم وجمتمعاهتم احمللية                  

                                                                                               مسؤولية حامسة تقع على عاتق مجيع الدول األطراف، بالرغم من أن ذلك هو يف املقام األول                                            واإلبقاء على هذا األمل هو    
    ٢٢                                                   وينطبق ذلك بصفة خاصة على الدول األطراف ال             .                                                                مسـؤولية الدول اليت يعاين مواطنوها من مأساة حوادث األلغام         

                                   ً       لية األوىل للتصرف فحسب، بل لديها أيضاً                                              وهذه الدول ال تقع على عاتقها املسؤو        .                                    الـيت هبا أعداد كبرية من الضحايا      
ِ                                                    وُتلِزم االتفاقية مجيع الدول األطراف اليت مبقدورها تقدمي         .                                                          أعظـم احتـياجات إىل املسـاعدة وتوقعات باحلصول عليها           ُ  

          ً                                                               واعترافاً باألمانة الثقيلة اليت تقع على الدول األطراف إزاء ضحايا األلغام يف    .                                         املسـاعدة أن تسـتجيب لطلبات املساعدة      
                       ً                                                                                           مجـيع أحنـاء العـامل، وتشـديداً على الدور احلاسم الذي تؤديه املنظمات الدولية واإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية          

                                                                    ستعمل الدول األعضاء بفعالية على دعم االحتياجات املتعلقة برعاية                                                    واملـنظمات غري احلكومية واملنظمات األخرى،       
  :                وعلى وجه اخلصوص .    ٢٠٠٩         إىل عام     ٢٠٠٥                  خالل الفترة من عام                                        وإعادة تأهيل وإعادة إدماج ضحايا األلغام 

  :                                                                             ستقوم الدول األطراف، وال سيما تلك اليت هبا أكرب أعداد من ضحايا األلغام الربية مبا يلي

                                                                                                 إنشـاء وتعزيز خدمات الرعاية الصحية املطلوبة لالستجابة لالحتياجات الطبية العاجلة واملستمرة              :  ٢٧            االلتزام رقم 
                                                                      مع زيادة أعداد موظفي الرعاية الصحية وغريهم من مقدمي اخلدمات يف                            أللغـام الربية،               لضـحايا ا  

                           َّ                                                                            املـناطق املتأثرة باأللغام املدرَّبني على االستجابة يف حاالت الطوارئ املتعلقة باأللغام الربية واإلصابات              
           دربني يف جمال                                                                             األخـرى املسـببة للصدمات، وضمان توفري العدد املناسب من اجلراحني واملمرضني امل        

                                                                                             الصـدمات من أجل االستجابة هلذه االحتياجات، وحتسني اهلياكل األساسية للرعاية الصحية وضمان             
  .                                                                             تزويد املرافق الصحية باملعدات واإلمدادات واألدوية الضرورية للوفاء باملعايري األساسية

                         خدمات إعادة التأهيل                       لضمان فعالية توفري                                                            زيـادة القدرات الوطنية يف جمال إعادة التأهيل البدين          
                                                                                                       واألطـراف الصناعية اليت يتوقف عليها الشفاء التام لضحايا األلغام الربية وإعادة إدماجهم؛ وتطوير              
                                                                                                    ومتابعة حتقيق أهداف خطة إعادة التأهيل املتعددة القطاعات؛ وتوفري إمكانية وصول اجملتمعات احمللية             

         َّ                                         ائيني املدرَّبني يف جمال إعادة التأهيل الذين حيتاج                                                          املـتأثرة باأللغام إىل اخلدمات؛ وزيادة عدد األخص       

  :  ٢٨            االلتزام رقم 
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                                                                                                     إليهم ضحايا األلغام بصورة ماسة؛ وإشراك كافة اجلهات الفاعلة ذات الصلة لضمان التنسيق الفعال              
                                                      َّ                                             مـن أجل حتسني نوعية الرعاية وزيادة أعداد األشخاص الذين تقدَّم إليهم املساعدة؛ وزيادة تشجيع               

  .                                                        مبادئ توجيهية لتنفيذ برامج األطراف الصناعية وعالج العظام                       املنظمات املتخصصة على وضع

                                                                                                زيـادة القدرات الالزمة للوفاء باالحتياجات املتعلقة بإعادة اإلدماج النفسي والدعم االجتماعي            
                                                                           ومع تبيان أفضل املمارسات وحتقيق معايري توفري العالج والدعم على قدم                                    لضـحايا األلغام الربية،   

         مبن يف   -                                                                                              املساواة، مع تلك املتعلقة بإعادة التأهيل البدين، وإشراك مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة              
  .                                      ذلك ضحايا األلغام وأسرهم وجمتمعاهتم احمللية

  :  ٢٩            االلتزام رقم 

                         تطوير األنشطة االقتصادية       مع                                                                  الدعـم الفعال إلعادة اإلدماج االقتصادي لضحايا األلغام الربية،          
                                                                                   الستدامة يف املناطق املتأثرة باأللغام ملصلحة ضحايا األلغام وأسرهم وجمتمعاهتم احمللية، وإدماج            القابلة ل 

                                                                                                   هـذه اجلهـود يف اإلطار األوسع للتنمية االقتصادية، والعمل جبد لضمان زيادة عدد ضحايا األلغام                
  .                                      ً الربية الذين يتم إعادة إدماجهم اقتصادياً

  :  ٣٠            االلتزام رقم 

                                                                               الوطنية للجوانب القانونية وللسياسات العامة تعاجل بفعالية احتياجات ضحايا                           ضـمان أن األطر     
                                                                                مـع القـيام يف أقرب وقت ممكن، بوضع التشريعات والسياسات املطلوبة لتلبية                                 األلغـام الـربية،     

  -                                                                                           احتـياجات وحقوق ضحايا األلغام، وضمان خدمات إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي             
  .                              و فعال جلميع األشخاص ذوي اإلعاقات              االقتصادي على حن

  :  ٣١            االلتزام رقم 

                       لضمان حتقيق فهم أفضل                                                                                تطوير أو تعزيز القدرات الوطنية جلمع البيانات املتعلقة بضحايا األلغام           
                                                                                                    ملدى التحديات اليت تواجهها يف جمال توفري املساعدة للضحايا والتقدم الذي أحرز يف التغلب عليها،               

                                                                       القدرات، يف أقرب وقت ممكن، يف النظم املوجودة للمعلومات الصحية،                                   والسـعي إىل إدماج هذه    
 .                                                                                     وضمان إمكانية الوصول التام إىل املعلومات من أجل دعم احتياجات خمططي الربنامج وتعبئة املوارد

  :  ٣٢            االلتزام رقم 

        ر ونوع                                                                                       ضمان إيالء االعتبار الواجب يف مجيع اجلهود املبذولة ملساعدة الضحايا، العتبارات العم           
  .                                                                اجلنس، ولضحايا األلغام الربية الذين يتعرضون ألشكال متعددة من التمييز

  :  ٣٣            االلتزام رقم 

 



APLC/CONF/2004/L.4 
Page 9 

  :                                         ستقوم الدول األطراف القادرة على ذلك مبا يلي

                                                       ومع االستجابة ألولويات املساعدة اليت حيددها من هم                                                 العمـل مبوجـب التزامها بتقدمي الدعم،      
  .                                          خاص لالحتياجات والظروف احملددة للبلدان املعنية                           حباجة إليها، مع إيالء اهتمام 

  :  ٣٤            االلتزام رقم 

                               ً                                                                                   مجـيع الـدول األطـراف، وهي تعمل سوياً يف إطار برنامج عمل االتفاقية يف فترة ما بني الدورات، واالجتماعات                    
   :                                                     اإلقليمية ذات الصلة ويف السياقات الوطنية، ستقوم مبا يلي

           إىل عام       ٢٠٠٥                      خالل الفترة من عام                         مساعدة الضحايا                                           رصـد وتعزيـز التقدم يف حتقيق أهداف       
                                                                                        ، وسـيتيح ذلـك للدول األطراف املعنية الفرصة لعرض مشاكلها وخططها والتقدم الذي                  ٢٠٠٩

                                                                                                أحرزته وأولويات املساعدة لديها وسيشجع الدول األطراف، اليت بوسعها عمل ذلك، على التبليغ،             
  .                           فية استجابتها هلذه االحتياجات                                         عن طريق النظم القائمة جلمع البيانات، عن كي

  :  ٣٥            االلتزام رقم 

                                                   يف العمل املضطلع به مبوجب االتفاقية، وذلك عن                                                      ضـمان اإلدماج الفعال لضحايا األلغام الربية      
                                                                ً                              طـريق مجلـة أمور منها تشجيع الدول واملنظمات على أن تضم وفودها أشخاصاً من الضحايا،                

                                                   املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ التزامات مساعدة                                                        وضـمان قـيام مجـيع اجلهات الفاعلة اليت تتوىل         
  .                          ّ                            الضحايا، باالشتراك على حنو فّعال يف كافة املداوالت ذات الصلة

  :  ٣٦            االلتزام رقم 

                                           مسائل أخرى ال بد منها لتحقيق أهداف االتفاقية  -     ً خامساً 

                 التعاون واملساعدة -    ألف 

                                                  ذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية يف املناطق اليت ختضع                                                                    يف حـني أن كـل دولة من الدول األطراف مسؤولة عن تنفي             - ٩
ّ                     ُ                               لواليـتها أو سيطرهتا، فإن أحكام االتفاقية فيما يتعلق بالتعاون واملساعدة تقّدم اإلطار األساسي الذي ُيمكن يف حدوده                                                                                        

      إىل      ١٩٩٧              ترة من عام                                ويف هذا اإلطار، مت خالل الف       .                                                                   الوفاء هبذه املسؤوليات ودفع األهداف املشتركة لالتفاقية إىل األمام        
      وتسلم   .                                 ألنشطة تتفق مع أهداف االتفاقية      ]                                            مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة         ٢,٢ [                 مجع أكثر من         ٢٠٠٤     عام  

                         ، ومواصلة حتقيق األعمال        ٢٠٠٩            إىل عام        ٢٠٠٥                                                                    الـدول األطـراف بـأن الوفاء بالتزاماهتا خالل الفترة من عام             
  :             وهلذه الغاية .                                                            فعالة سيتطلب قدرا كبريا من االلتزامات السياسية واملالية واملادية                                واالستراتيجيات املبينة هنا مواصلة 
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                                                                                                         فـإن الـدول األطراف اليت أبلغت عن وجود مناطق ملغومة حتت واليتها أو سيطرهتا، وتلك اليت هبا أكرب                    
   :                                          أعداد من ضحايا األلغام الربية، ستقوم مبا يلي

                                               طهري املناطق امللغومة ومساعدة الضحايا مها من                                                    ضـمان القـيام، حيث وجب ذلك، باعتبار ت        
          ويف ورقات                                                                                   األولويـات يف اخلطـط والـربامج اإلمنائـية الوطنية ودون الوطنية والقطاعية،              

                                     ُ                                                               االسـتراتيجية اخلاصة باحلد من الفقر، ويف أُطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، واآلليات املناسبة              
                                                         يزيد من اإلحساس باملسؤولية الوطنية يف حتقيق االلتزامات                                               األخـرى، ممـا يعزز االلتزام الوطين و       

   .                    احملددة مبوجب االتفاقية

    :    ٣٧            االلتزام رقم 

                                                                                            توضـيح دور األمـم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية يف تنفيذ اخلطط               
            ضطلع هبا يف                                                        وحتديد األولويات، وضمان أن تكون مجيع األنشطة امل                                  الوطنـية للـدول األطراف    

  .                                 أراضيها متفقة مع األولويات الوطنية

    :    ٣٨            االلتزام رقم 

                                               لتحسني السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية                                          دعوة اجلهات الفاعلة ذات الصلة إىل التعاون  
                                                                                                     والدولـية، وتعزيز فعالية األعمال املتعلقة باأللغام، وتقليل احلاجة إىل املوظفني الوافدين املكلفني،             
                                                                                               وضـمان أن تقـوم املساعدة يف األعمال املتعلقة باأللغام على دراسات استقصائية مناسبة، وحتليل            

  .                                        لالحتياجات واتباع هنج فعالة من حيث التكلفة

  :  ٣٩            االلتزام رقم 

            لالستفادة من                                                                              قيامها فيما بينها بتعزيز التعاون التقين، وتبادل املعلومات وأوجه املساعدة األخرى  
  .                                                     واخلربة الفنية الثرية املكتسبة أثناء الوفاء بالتزاماهتا            موارد املعرفة

    :    ٤٠            االلتزام رقم 

 :ستقوم الدول األطراف القادرة على ذلك مبا يلي

                                                        إىل من حيتاجوهنا، واالستجابة لطلبات الدعم اليت تقدمها                                                الوفـاء مبسؤولياهتا عن تقدمي املساعدة       
َ                                   ار خاص للُمَهل األوىل احملددة إلزالة األلغام واليت حتل                                           الدول األطراف احملتاجة لذلك، مع إعطاء اعتب     ُ          

  .    ٢٠٠٩      يف عام 

  :  ٤١            االلتزام رقم 

                                                                       بوسائل مثل إدماج األعمال املتعلقة باأللغام يف برامج أوسع للمساعدة                                      ضمان استمرارية التزاماهتا    
                 التخطيط الطويل                              ً                                 أو اإلمنائية، حسبما يكون مناسباً، وتوفري متويل متعدد السنوات لتيسري  /           اإلنسانية و 

                                                                                        األجـل لربامج األعمال املتعلقة باأللغام ومساعدة الضحايا وإيالء اهتمام خاص، عند القيام بذلك،   
  .                                            ً لالحتياجات والظروف احملددة ألقل الدول األطراف منواً

  :  ٤٢      رقم        االلتزام
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       السكان                                                                                      االسـتمرار، على النحو املناسب، يف دعم األعمال املتعلقة باأللغام من أجل مساعدة              
                    وال سيما يف املناطق                                                                             املـتأثرين يف املـناطق اخلاضعة لسيطرة جهات فاعلة مسلحة غري الدول،             

  .                                                          اخلاضعة لسيطرة جهات فاعلة وافقت على االلتزام بقواعد االتفاقية

      :  ٤٣      رقم        االلتزام

 :ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

                                          الت الوطنية للتعاون اإلمنائي عندما يكون                          مبا يف ذلك الوكا    -                               تشـجيع اجملتمع اإلمنائي الدويل      
                       ً      ُ                            على أن ميارس دورا موسعاً بقدر ُيعتد به يف األعمال           -        ً                             ذلـك ممكـناً، وعلى النحو املناسب        

                                                                               واالعتراف بأن هذه األعمال جوهرية لدفع أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية                              املتعلقة باأللغام،   
  .                                 إىل األمام خبصوص كثري من الدول األطراف

  :  ٤٤      رقم        االلتزام

                                                                                            حـث األمم املتحدة واملنظمات الدولية أو اإلقليمية األخرى والبنك الدويل واملؤسسات املالية             
                                                                                           اإلقليمية ومصارف التنمية على أن تبذل قصارى جهدها لدعم الدول األطراف اليت حباجة إىل              

  :                              يف هذا الصدد إىل ما يلي             والدعوة                                                               املساعدة، لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية،         
                                                                                           إدماج األعمال املتعلقة باأللغام يف عملية األمم املتحدة إلصدار النداءات املوحدة؛ وأن تقوم اجلهات     
                                                                                             الفاعلـة ذات الصـلة بإطالع الدول األطراف على فرص احلصول على القروض واملنح اإلمنائية؛               

                                      طراف يف هيئات صنع القرارات يف مجيع                                                                وزيادة دعم أهداف االتفاقية عن طريق اشتراك الدول األ        
  .                 املنظمات ذات الصلة

      :  ٤٥      رقم        االلتزام

                                                     مـن أجل تنفيذ االتفاقية واستخدام وتقاسم املوارد                                                     وضـع أو تعزيـز االلـتزامات اإلقليمـية          
                                                                                             والتكنولوجـيا واخلـربات الفنية بصورة فعالة، وحفز تعاون املنظمات اإلقليمية، وتعزيز التآزر بني      

  .      ملختلفة        املناطق ا

  :  ٤٦      رقم        االلتزام

                             سواء كانت تقنية أم مادية                                                                         مواصلة اجلهود الرامية إىل حتديد مصادر دعم جديدة وغري تقليدية،           
  .                                     أم مالية، من أجل أنشطة تنفيذ االتفاقية

      :  ٤٧      رقم        االلتزام
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                         الشفافية وتبادل املعلومات -    باء 

                                                      ني أساسيتني قامت عليهما ممارسات وإجراءات وتقاليد الشراكة                                           شكلت الشفافية وتبادل املعلومات املفتوح دعامت -  ١٠
  ،  )                         واجتماعات  الدول األطراف ٧                              مثل، تقدمي التقارير مبوجب املادة  (                                                    املرتـبطة باالتفاقية، وذلك عن طريق وسائل رمسية         

                     لصفحات والترتيبات قد       وهذه ا   ).                                                                     مثل برنامج العمل فيما بني الدورات، واملناسبات اإلقليمية الطوعية         (                  ووسائل غري رمسية    
                ً       ً                                                                                              شكلت بدورها جزءاً جوهرياً من األساس الذي حتققت باالستناد إليه املكاسب اهلامة اليت حققتها االتفاقية يف جمايل نزع                  

                                             ّ                                      وتعترف الدول األطراف بأن الشفافية والتبادل الفّعال للمعلومات ستكون هلما نفس             .                          السـالح والعمـل اإلنساين    
                             ، واملواصلة الفعالة لألعمال        ٢٠٠٩            إىل عام        ٢٠٠٥                                                 إىل الوفاء بالتزاماهتا خالل الفترة من عام                              األمهية احلامسة بالنسبة  

  :      ً           وحتقيقاً هلذه الغاية  .                         واالستراتيجيات املبينة هنا

 :ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

                                                              اليت مل تف بعد بالتزامها بتقدمي تقاريرها األولية املتعلقة          ]       الثماين [                         حـث الـدول األطـراف       
           ُ                                  دون تأخري، وُيطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة،                          على أن تفعل ذلك       ٧                        بالشفافية مبوجب املادة    

  .                                                                   بصفته متلقي هذه التقارير، أن يدعو هذه الدول األطراف إىل تقدمي تقاريرها

      :  ٤٨      رقم        االلتزام

       ، وأن   ٧                ة مبوجب املادة                     ِّ       ً                                           بالـتزاماهتا بأن حتدِّث سنوياً تقاريرها املتعلقة بالشفافية واملقدم                  الوفـاء 
         وال سيما                                                                                           حتقق الفائدة القصوى من تقدمي التقارير بوصفها أداة للمساعدة على تنفيذ االتفاقية،             

                                                                                                يف احلـاالت الـيت ما زال جيب فيها على الدول األطراف تدمري خمزونات األلغام لديها، أو تطهري                 
                                                تدابري قانونية أو غريها من التدابري املشار                                                                    املناطق امللغومة، أو مساعدة ضحايا األلغام الربية أو اختاذ        

  . ٩              إليها يف املادة 

     :   ٤٩      رقم        االلتزام

             بشأن املسائل                                                                                       االستفادة التامة من مرونة عملية تقدمي التقارير من أجل تقدمي معلومات تكميلية             
            ، وال سيما                                                             ولكنها قد تساعد يف عملية التنفيذ ويف تعبئة املوارد          ٧                                    الـيت ال تتطلبها بالتحديد املادة       

  .                                                              إدراج معلومات بشأن اجلهود واالحتياجات املتصلة مبساعدة ضحايا األلغام

     :   ٥٠      رقم        االلتزام

              تقدمي معلومات     ،   ٣                                       ً                                          يف احلـاالت اليت حتتفظ فيها الدول بألغام وفقاً لالستثناءات الواردة يف املادة              
                 ر تقنيات الكشف                                                                            عـلى أساس طوعي بشأن اخلطط اليت تتطلب االحتفاظ بألغام من أجل تطوي            

                                              والتبليغ عن االستعمال الفعلي لأللغام احملتفظ                                                             على األلغام أو إزالتها أو تدمريها والتدريب عليها         
  .                      هبا ونتائج هذا االستعمال

     :   ٥١      رقم        االلتزام
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         مبا يف                                                                                           االستمرار يف تبادل اآلراء وتقاسم خرباهتا بشأن التنفيذ العملي ملختلف أحكام االتفاقية،           
  .                                               من أجل تعزيز التطبيق الفعال واملتسق هلذه األحكام ٣   و ٢   و ١  د         ذلك املوا

  :  ٥٢      رقم        االلتزام

                                              من جانب احلملة الدولية حلظر األلغام الربية،                              ّ                             مواصـلة تشجيع اإلسهام القّيم يف أعمال االتفاقية         
                                                                                              وجلـنة الصـليب األمحـر الدولية، واألمم املتحدة، ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض               

  .                                     إلنسانية، ومنظمات إقليمية ومنظمات أخرى ا

  :  ٥٣      رقم        االلتزام

                                                               وال سيما تلك اليت أعلنت عن دعمها ألهداف وأغراض االتفاقية،                                     تشجيع الدول غري األطراف،     
  .                                                                    على تقدمي تقارير طوعية تتعلق بالشفافية، وعلى االشتراك يف أعمال االتفاقية

      :  ٥٤      رقم        االلتزام

                                                                  ل األطراف، واملنظمات اإلقليمية أو املنظمات األخرى على أن تقوم                                   تشجيع كل دولة من الدو    
  .                              لدفع تنفيذ االتفاقية إىل األمام                   إقليمية ومواضيعية          وحلقات عمل                         طواعية لترتيب عقد مؤمترات 

     :   ٥٥      رقم        االلتزام

                                        منع األنشطة احملظورة وقمعها، وتيسري االمتثال -    جيم 

                                                                        االمتثال لالتفاقية على عاتق كل دولة من الدول األطراف، ووفقا لذلك                                                  تقـع املسـؤولية الرئيسية عن ضمان         -  ١١
                                                                                                                            تتطلب االتفاقية من كل دولة طرف أن تتخذ مجيع التدابري القانونية واإلدارية والتدابري األخرى املناسبة، مبا يف ذلك فرض                   

         وباإلضافة   .                          اضعة لواليتها أو سيطرهتا                                                                                       عقوبات جزائية ملنع وقمع القيام بأنشطة حمظورة من جانب أفراد أو يف األراضي اخل             
                                                                                                                      إىل ذلـك، تدرك الدول األطراف أن االتفاقية تشتمل على جمموعة متنوعة من الوسائل اجلماعية لتيسري وتوضيح املسائل                  

                                               ستستمر الدول األطراف يف االسترشاد حبقيقة أهنا          ،      ٢٠٠٩            إىل عام        ٢٠٠٥                       وخالل الفترة من عام       .                   املتصـلة باالمتثال  
  :           وهلذه الغاية  .                                    ديا ومجاعيا عن ضمان االمتثال لالتفاقية         مسؤولة فر

 :ستقوم الدول األطراف اليت مل تفعل ذلك بعد مبا يلي

                                         يف أقرب وقت ممكن إلرساء األساس الذي                                     بوضع واعتماد تدابري تشريعية      ٩                        القـيام وفقا للمادة     
                                      عن التقدم احملرز وفقا ملا تتطلبه                                                                     ً           يقـوم عليه الوفاء مبسؤولياهتا املتعلقة باالمتثال، وتقدمي تقرير سنوياً         

  . ٧      املادة 

 

     :   ٥٦      رقم        االلتزام
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                                                                                           جعـل جلـنة الصـليب األمحـر الدولـية أو اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة على علم                  
  .                                                            يف احلاالت اليت يلزم فيها احلصول على املساعدة لوضع تشريعات التنفيذ           باالحتياجات 

      :  ٥٧      رقم        االلتزام

     :   ٥٨      رقم        االلتزام  .                                      احملظورات واملتطلبات اليت حتددها االتفاقية                 ، يف أقرب وقت ممكن،      عسكرية              تضمني عقيدهتا ال

                                                                                                               الدول األطراف اليت طبقت تشريعاهتا، عن طريق مقاضاة ومعاقبة األفراد املزاولني ألنشطة حمظورة مبوجب االتفاقية،               
  :            ستقوم مبا يلي

                                               وذلك بوسائل مثل تقدمي التقارير مبوجب املادة                                                        تقاسم املعلومات بشأن تطبيق تشريعات التنفيذ،       
                                                                                                    وبـرنامج العمل فيما بني الدورات، وبذلك تعزز الشفافية وتقاسم الدروس املستفادة من إنفاذ                ٧

  .                                التدابري الوطنية املتعلقة باالمتثال

  :  ٥٩      رقم        االلتزام

 :ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

                                                         واعي القلق البالغ بسبب عدم االمتثال، وذلك عن طريق                                                  يف احلـاالت الـيت ال ميكن فيها تبديد د         
                                                            يكون عليها السعي للحصول على توضيحات بروح من التعاون            ،   ٩                   ً            التدابري املعتمدة عمالً باملادة     

  .                                                                    ، مع توقع اضطالع األمني العام لألمم املتحدة مبسؤولياته الواردة يف هذه املادة ٨    ً        وفقاً للمادة 

    :  ٦٠      رقم        االلتزام

                                                                                       ت اليت تنشط فيها جهات فاعلة مسلحة غري تابعة للدولة يف مناطق ختضع لوالية الدول                        يف احلـاال  
                                                                                     توضيح أن هذه اجلهات الفاعلة املسلحة غري التابعة للدولة مطالبة باالمتثال ألحكام                     األطراف،  
  . ٩                                          ً                           ، وأهنـا ستحاسب على انتهاكـات االتفاقية وفقاً للتدابري املتخذة مبوجب املادة         االتفاقية

      :   ٦١      رقم       اللتزام ا

            دعم التنفيذ -    دال 

                                                   ّ                                                                   لقد تعزز سري العمل باالتفاقية وتنفيذها التام على حنو فّعال وذلك بفعل اهلياكل واآلليات املوجودة هبا أو املنشأة                   -  ١٢
                                              وستظل آليات التنفيذ التابعة للدول األطراف        .    ً                                                             عمـالً بقرارات الدول األطراف أو اليت ظهرت على أساس غري رمسي           

   .                                                           ، ويف هذا الصدد، تلتزم الدول األطراف بدعم هذه اآلليات             ٢٠٠٩            إىل عام        ٢٠٠٥                            مـة خالل الفترة من عام         مه
  :      ً           وحتقيقاً هلذه الغاية
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  :                             ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

                                               لكل من االجتماعات غري الرمسية للجان الدائمة                                 ّ                    االحـتفاظ بـربنامج عمل فعال وجّيد اإلعداد         
                                                                             للدول األطراف، وتسترشد فيه بالتزامها بالشراكة والتعاون، ويتسم باملرونة                             واالجتماعات الرمسية   

  .                            والطابع غري الرمسي واالستمرارية

     :   ٦٢      رقم        االلتزام

  :  ٦٣    قم   ر       االلتزام  .                                      لضمان اإلعداد لالجتماعات بفعالية وشفافية                                دعم اجلهود اليت تبذهلا جلنة التنسيق 

                  ملا قدمه من دعم                                        إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية                                               مواصـلة االعتماد على مركز جنيف الدويل      
                                                                                                   الستضـافة اجتماعات اللجان الدائمة، وذلك عن طريق وحدة دعم التنفيذ، وبإدارة برنامج رعاية              

  .         االجتماعات

      :  ٦٤  م  ق   ر       االلتزام

                                                                     أن توفر على أساس طوعي املوارد املالية الضرورية لعمل وحدة دعم                                   االضـطالع مبسؤولياهتا يف     
  .    نفيذ   الت

      :  ٦٥  م  ق   ر       االلتزام

     ُ                        اليت أُنشئت لتلبية احتياجات                                                                      مواصـلة االسـتفادة من اآلليات غري الرمسية مثل أفرقة االتصال            
  .    حمددة

  :  ٦٦      رقم        االلتزام

 :ستقوم الدول القادرة على ذلك، مبا يلي

    يف                                 ، مما يسمح بالتمثيل على نطاق واسع                                                 اإلسهام على أساس طوعي يف برنامج رعاية االجتماعات    
                                                                                                       اجـتماعات االتفاقية، وال سيما متثيل الدول األطراف النامية املتأثرة باأللغام، مع قيام هذه األخرية               
                                                                                                  بتحقـيق الفـائدة القصوى من هذا االستثمار اهلام عن طريق تقاسم املعلومات املتعلقة مبشاكلها               

  .                                    وخططها والتقدم احملرز وأولويات املساعدة

  :  ٦٧      رقم        االلتزام

- - - - - 


