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(A)     GE.04-63053    150904    150904 

 املؤمتر االستعراضي األول
 ٣ �نوفمرب / تشرين الثاين٢٩نريويب، 

 ٢٠٠٤ديسمرب /   كانون األول
  من جدول األعمال املؤقت املنقح١٤البند 

 مشروع برنامج االجتماعات وما يتصل به من أمور
 ٢٠٠٩-٢٠٠٥تتعلق بتيسري التنفيذ، 

 من إعداد أملانيا وماليزيا والرئيس املسمى

 :أن املبادئاستنتاجات بش

ختلص الدول األطراف، استناداً إىل املناقشات السابقة على عقد املؤمتر االستعراضي األول، إىل أن املبادئ  -١
 :٢٠٠٩-٢٠٠٥التالية ستوجه برناجمها اخلاص باالجتماعات وما يتصل به من أمور خالل الفترة 

عات غري الرمسية للجان الدائمة،     جتماعات الرمسية للدول األطراف وكذلك االجتما     ستكون اال  )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 

 كيما تؤدي االتفاقية دورها يف املستقبل وتبلغ أهدافها،اجتماعات ال غىن عنها 

سـتؤخذ يف االعتبار اخلربات اهلامة املكتسبة على مدى السنوات منذ بدء نفاذ االتفاقية، مبا يف                 )ب( 
ذلـك هـيكل االجتماعات التنظيمي وخصائصها احلالية وتركيزها على األهداف األساسية لالتفاقية والشراكة              

 ونة والطابع غري الرمسي واالستمرارية واألعمال التحضريية اجملدية،والتعاون واملر

حظي عمل وبنية اللجان الدائمة وجلنة التنسيق ووحدة دعم التنفيذ التابعة ملركز جنيف الدويل               )ج( 
 إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بالتقدير وسيظالن عنصرين هامني لتنفيذ أحكام االتفاقية،

بادرات اإلقليمية الطوعية، مبا فيها املؤمترات وحلقات العمل، بالتقدير وستستمر يف           حظيـت امل   )د( 
املسـاعدة على تعزيز اجلهود الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية واملساعدة يف إعداد الدول األطراف الجتماعات                

 الدول األطراف واجتماعات اللجان الدائمة،

ومات أمرا أساسيا لضمان الثقة وسالمة أداء آليات التعاون اخلاصة          ستظل الشفافية وتبادل املعل       )ه( 
 .باالتفاقية
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 :قرارات بشأن االجتماعات املقبلة

 :تقرر الدول األطراف بناء عليه ما يلي -٢

أن ُيعقـد سنويا، إىل حني عقد املؤمتر االستعراضي الثاين، اجتماع للدول األطراف بانتظام يف                )أ( 
 .سنة يف جنيف أو، عندما يكون ممكنا أو مناسبا، يف بلد متضرر من األلغامالنصف الثاين من ال

، اجتماعات غري رمسية فيما بني دورات اللجان الدائمة، وذلك ٢٠٠٩أن ُتعقد سنويا، حىت عام  )ب( 
 .يف جنيف يف النصف األول من السنة، ملدة أقصاها مخسة أيام

مارس واالجتماعات / آذار-فرباير /جان الدائمة يف شباطأن ُتعقد اجتماعات فيما بني دورات الل )ج( 
سبتمرب، وذلك كقاعدة عامة، لكن دون استبعاد االستثناءات النامجة عن          /السنوية للدول األطراف يف شهر أيلول     

 .أسباب حمددة

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

عمال مبا دأبت عليه من مرونة وحس عملي يف التصدي للظروف املتغرية، أن             للدول األطراف،       )ه( 
 يف كل اجتماع تعقده الدول األطراف قبل        ٢٠٠٩-٢٠٠٥تستعرض القرارات املتعلقة بربنامج اجتماعاهتا للفترة       

 .املؤمتر االستعراضي الثاين

 :وتقرر الدول األطراف، خبصوص اجتماعها املقبل، ما يلي -٣

كانون ] [نوفمرب/تشرين الثاين [د اجـتماع الـدول األطـراف املقـبل يف كرواتيا يف             سـيعق  )أ( 
 .٢٠٠٥]] ديسمرب/كانون األول] [نوفمرب/تشرين الثاين [-] ديسمرب/األول

، ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧ إىل ١٣ سُتعقد اجتماعات اللجان الدائمة خالل األسبوع املمتد من  )ب( 
 .ى االجتماعات وتسلسلها، وكذلك مدة كامل فترة االجتماعاتوستحدد جلنة التنسيق مدة فراد

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

 . علما بأداء جلنة التنسيقاألطراف

إىل حني انتهاء االجتماع    رؤساء ومقررين للجنة الدائمة     تضـطلع الدول األطراف التالية مبهام        )د( 
 :التايل للدول األطراف

؛ )رئيسان(اجلزائر والسويد   : إزالـة األلغـام والتوعية خبطرها وتكنولوجيات العمل املتعلقة هبا          � 
 ؛)مقرران[...] (و[...] و
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النرويج ونيكاراغوا  : تقـدمي املسـاعدة لضـحايا األلغام وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً           � 
 ؛)مقرران[...] (و[...] ؛ و)رئيسان(

 ؛)مقرران[...] (و[...] ؛ و)رئيسان(بنغالديش وكنـدا : تدمري املخزونات � 

 ). مقرران[...] (و[...] ؛ و)سانرئي(جنوب أفريقيا ونيوزيلندا : احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها � 

 :معلومات أساسية

، إعداد وتقدمي   ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٣تولت أملانيا وماليزيا، يف االجتماع التحضريي األول املعقود يف           -٤
 وتوقيتها  ٢٠٠٤طبيعة 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       "ا يتصل بذلك من أمور    وتسلسلها وم 
 "). ورقة املناقشة"يشار إليها يف ما يلي باسم  (٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٦

وأعرب العديد من الدول األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية عن آراء بشأن ما تفضله          -٥
 .ارات وردت يف مرفق ورقة املناقشةمن خي

وأعدت أملانيا وماليزيا، سعيا منها إىل اإلملام باملسألة على حنو أوضح وأمشل والتماسا للمزيد من اآلراء                 -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   /ية يف أواخر شهر نيسان    واملنظمات غري احلكوم  
 .٢٠٠٤مايو / أيار١٤اجلهات 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 وغري           . ئهـا أخـرى لـإلدالء بآرا    

ووردت فيما بعد آراء وتعليقات إضافية . ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢احلكومـية وُمـدد األجل األقصى لتقدميه إىل       
 .كانت جد قيمة ومفيدة

 )APLC/CONF/2004/PM.2/L.7/Amend.1 وثيقةال(وجرى حتليل نتائج الردود الواردة وجتلت بدقة يف وثيقة           -٨
 ٢٩ إىل   ٢٨، قُدمت فـي االجتماع التحضريي الثانـي املعقود يف جنيف من           ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٨مؤرخة  
 . ٢٠٠٤يونيه /حزيران

وخـالل االجـتماع التحضـريي الثاين، أعرب عدد كبري من الدول األطراف واملنظمات الدولية وغري         -٩
 .ئه بشأن اخليارات األربعة الواردة يف االستبياناحلكومية عن آرا

ويف ما يلي بعض االستنتاجات الرئيسية، استناداً إىل الردود املستقاة من االستبيان وكذلك اآلراء املعرب                -١٠
 :عنها خالل االجتماع التحضريي الثاين
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 اهليكل التنظيمي )أ( 

 . التنظيمي وطبيعة االجتماعات على حاهلمايفّضل عدد كبري من الوفود، بصفة عامة، ترك اهليكل 

 االجتماعات السنوية للدول األطراف )ب( 

أعربـت وفـود عديدة عن ضرورة احلفاظ على التوازن بني االجتماعات الرمسية وغري الرمسية                `١` 
وينبغي االستمرار يف عقد اجتماعات الدول األطراف اليت ُتعد اجتماعات رمسية مبا أن . لالتفاقية

 .ض القرارات ال ميكن أن ُتتخذ إال يف اجتماع للدول األطراف أو يف مؤمتر استعراضيبع

ومـن جهة أخرى، ما زالت اجتماعات اللجان الدائمة، اليت تعد أساسا اجتماعات غري رمسية،            `٢` 
تتيح للدول األطراف والدول غري األطراف واملنظمات احلكومية وغري احلكومية الدولية آلية جد     

 .ة لتبادل اآلراء واخلربات كما ثبت على مّر السننيفعال

 ومن املهم بالقدر ذاته النظر يف آراء عدة وفود بشأن ضرورة خفض عدد االجتماعات املعقودة             `٣` 
كل سنة إمجاال، كي يتسىن استخدام التكلفة املترتبة على تنظيم اجتماعات كثرية على حنو أفضل 

 .  تعزيز تنفيذ االتفاقيةلتحقيق أهداف مفيدة أخرى من أجل

، عقد اجتماعات سنوية    `١`)ب(١٠وإذ يبدو من الالزم، لألسباب املذكورة يف الفقرة الفرعية           `٤` 
عقد جمموعة واحدة من اجتماعات     ) ألف(للـدول األطراف، ميكن أن تشمل اخليارات املمكنة         

قد جمموعة واحدة من    ع) باء(الـلجان الدائمـة واجتماع واحد للدول األطراف يف السنة، أو            
ثالثة أيام من اجتماعات    ) أوال(اجتماعات اللجان الدائمة واجتماع واحد يف السنة يتألف من          

 .اجتماع موجز للدول األطراف على مدى يومني) ثانيا(اللجان الدائمة و

 مدة االجتماعات )ج( 

تماعات الدول األطراف   رأت العديـد مـن الدول األطراف أن املدة الكافية واملعقولة لعقد اج             `١` 
وقد تعترب الدول األطراف أن أي مدة أقصر .  أيام٥ و٣واجتماعات اللجان الدائمة تتراوح بني   

 . أو أطول من تلك املدة غري مقبولة

 مكان عقد االجتماعات )د( 

ل يبدو أن فكرة االستمرار يف عقد اجتماعات اللجان الدائمة يف جنيف حتظى بتأييد واسع، لتقلي `١` 
 وُيعزى هذا التقليل يف جزء منه إىل ما تكرم به مركز جنيف الدويل             -الـتكلفة يف املقام األول      

 وألن عقد هذه -إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية من عرض مواصلة استضافة هذه االجتماعات 
 .االجتماعات يف جنيف قد يكفل مشاركة عدد أكرب من البلدان
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لكثريون أنه ينبغي، كقاعدة عامة، عقد اجتماعات الدول األطراف أيضا      ولألسباب ذاهتا، يرى ا    `٢` 
غـري أن عددا ال يستهان به من البلدان رأى أن عقد هذه االجتماعات يف البلدان          . يف جنـيف  

 . املتضررة من األلغام سيكون اخليار األفضل

 :وأعرب عن آراء 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    `١` 
وميكن، بدال من ذلك، تنظيم اجتماعات إقليمية . إقرار هذه االجتماعات رمسيا يف إطار االتفاقية

 .على أساس طوعي وكلما دعت احلاجة

  اجتماعات االتفاقيةطبيعة املناقشات يف )ب( 

ميكـن اخللـوص إىل أن الكثريين أيدوا استمرار املناقشات املواضيعية باعتبارها أسلوب النقاش              `١` 
 . املفضل ال سيما يف اجتماعات اللجان الدائمة

 املشاركة يف اجتماعات االتفاقية )ج( 

 رمسي ومرون يشجعان الدول اتفق الكثريون على أن عقد اجتماعات اللجان الدائمة يف إطار غري `١` 
األطـراف وغري األطراف واملنظمات الدولية وغري احلكومية واجملتمع املدين على أوسع مشاركة           

 . ممكنة

 جلنة التنسيق ووحدة دعم التنفيذ )د( 

اعتربت أغلبية واضحة من الردود أن اهلياكل القائمة لكل من جلنة التنسيق ووحدة دعم التنفيذ                `١` 
ركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية كافية بقدر متساو خلدمة أغراض  الـتابعة مل  
 .االتفاقية

 الشفافية    )ه( 

اتفـق الكـثريون على أن اجتماعات الدول األطراف وكذلك االجتماعات غري الرمسية للجان               `١` 
 .  من االتفاقية٧ملادة الدائمة تتيح فرصة كافية للدول األطراف كي تتبادل املعلومات عمال با

 ـ ـ ـ ـ ـ


