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اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

 املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩جنيف، 

  التقرير اخلتامي    
يتألف التقرير اخلتامي لالجتماع العاشر للدول األطراف يف اتفاقية حظر اسـتعمال              

وتدمري تلك األلغام من جزأين وعشرة مرفقات       وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد       
  :على النحو التايل

  تنظيم االجتماع العاشر وأعماله  - اجلزء األول  
  مقدمة  -  ألف     
  تنظيم االجتماع  -  باء     
  االشتراك يف االجتماع  -  جيم     
  أعمال االجتماع  -  دال     
  املقررات والتوصيات  -  هاء     
  قائمة الوثائق  -  واو     
  اعتماد التقرير اخلتامي   -  زاي     

  التقريـر املرحلـي الجتمـاع جنيـف يف         : حتقيق أهداف خطـة عمـل كارتاخينـا         - الثايناجلزء   
  ٢٠١٠-٢٠٠٩ الفترة     
  مقدمة     
  حتقيق عاملية االتفاقية  -  أوالً     
  تدمري املخزونات   -  ثانياً     
  تطهري املناطق املزروعة باأللغام  -  ثالثاً     
  عدة الضحايا مسا  - رابعاً     
  مسائل أخرى أساسية لتحقيق األهداف الواردة يف االتفاقية  - خامساً     

 
  APLC/MSP.10/2010/7 

   8 June 2011 
Arabic 
Original: English 



APLC/MSP.10/2010/7 

GE.11-63195 2 

  التذييالت  
  املخزونات من األلغام املضادة لألفراد  -  األول     
   بشأن طلبات التمديـد     ٥التقدم احملرز يف الوفاء بااللتزامات الواردة يف املادة           -  الثاين     
  واملقررات املتخذة بشأهنا         
  استعراض لقيام الدول األطراف باإلبالغ عن مواقع مجيع املناطق املزروعـة             - الثالث     
  باأللغام اليت حتتوي أو يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد         
  الدعم املقدم منذ انعقاد قمة كارتاخينا من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،              -  الرابع     
   املتحدة للطفولة، ودوائر األمم املتحـدة لألعمـال املتعلقـة           ومنظمة األمم          
  باأللغام، ومنظمة الدول األمريكية إىل الدول األطراف اليت تعكف على تنفيذ                    
   أو اليت أبلغت عن مسؤوليتها عن مساعدة عدد كبري مـن ضـحايا         ٥املادة           
  األلغام األرضية         
   من االتفاقية٣عن االحتفاظ هبا ألغراض جتيزها املادة األلغام اليت أُبلغ   - اخلامس     
  ٩حالة التدابري القانونية املتخذة مبوجب املادة   - السادس     

  املرفقات  
  جدول أعمال االجتماع العاشر للدول األطراف  -  األول     
  األجل احملدد إلكمال تدمري األلغـام      تقرير بشأن عملية إعداد طلبات متديد         -  الثاين     
   وتقدميها  ٢٠١٠-٢٠٠٩ للفترة    من االتفاقية  ٥املضادة لألفراد وفقاً للمادة              
  والنظر فيها         
   تعزيز التعاون واملساعدة الدوليني دعماً لألعمال املتعلقة باأللغـام وتنفيـذ            - الثالث     
  االتفاقية         
  اقتراح بإنشاء جلنة دائمة للموارد والتعاون واملساعدة   -  الرابع     
  الشفافية وتبادل املعلومات يف سياق اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد  - اخلامس     
  استعراض برنامج العمل فيما بني الدورات  - السادس     
   تـشرين   - ٢٠٠٩نوفمرب  /تقرير عن أداء وحدة دعم التنفيذ، تشرين الثاين         -  السابع     
  ٢٠١٠نوفمرب /الثاين         
  التقرير اخلتامي والتوصيات: ل املعنية بوحدة دعم التنفيذفرقة العم  - الثامن     
  بيان مقدم من الرئيس بشأن املوافقة على تقرير فرقة العمل املعنيـة بوحـدة                - التاسع     
  دعم التنفيذ          
  قائمة وثائق االجتماع العاشر للدول األطراف  - العاشر     
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  اجلزء األول    
  تنظيم االجتماع العاشر وأعماله

  مقدمة  -لف أ  
تنص اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتـدمري              -١

 على أن جتتمع الدول األطراف بانتظام للنظر يف         ١١ من املادة    ٢ و ١تلك األلغام يف الفقرتني     
 عقد يف   ويف املؤمتر االستعراضي الثاين الذي    . أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية أو تنفيذها       

، اتفقـت الـدول     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠الفترة من   
، اجتماعـاً   ٢٠١٤األطراف على أن تعقد، إىل حني عقد املؤمتر االستعراضي الثالث يف عام             

وإضافة إىل ذلك، اتفقت الدول األطراف يف املـؤمتر االستعراضـي           . سنوياً للدول األطراف  
 ٢٩عقد االجتماع الثالث للدول األطراف يف جنيف يف األسبوع املمتـد مـن              الثاين على   
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل /تشرين الثاين

وحتضرياً لالجتماع العاشر، وعمالً باملمارسة املرعية، قُدِّم جدول أعمـال مؤقـت              -٢
تفاقية وتنفيذها يف اجتماعهـا     وبرنامج عمل مؤقت إىل اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لال         

وعلى ضوء املناقشات اليت جرت يف ذلك االجتماع، رأى         . ٢٠١٠يونيه  /املعقود يف حزيران  
الرئيسان املشاركان للجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها أن الدول األطراف            

وسـعياً إىل   . عاشر العتمادمهـا  تقبل عموماً بالوثيقتني املقدمتني لعرضهما على االجتماع ال       
 ٧معرفة اآلراء بشأن املسائل اجلوهرية، عقد الرئيس املعّين اجتماعاً غري رمسي يف جنيف يف                

 دعيت إىل املشاركة يف مجيع الدول األطراف والدول غري األطـراف            ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
  .واملنظمات املعنية

 تـشرين   ٢٩حتفال أقيم يف يـوم      وسبق افتتاح االجتماع العاشر للدول األطراف ا        -٣
 أدىل فيه ببيانات كل من وزيرة خارجية سويسرا، الـسيدة ميـشيلني             ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

 راي، ونائب وزير خارجية ألبانيا، سليم بيلور تاجا، ورئيس اللجنة الدولية للصليب         -كاملي  
  . األمحر الدويل، ياكوب كلينبريغر

  تنظيم االجتماع  -باء   
 ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٩الجتماع العاشر للدول األطراف يف      افتتحت ا   -٤

وترأسـت  . سفرية النرويج، سوزان آكي، رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين للدول األطراف         
وانتخب االجتمـاع   . السفرية آكي جلسة انتخاب رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف        

وزارة اخلارجية يف ألبانيا، رئيـساً لـه وفقـاً          بالتزكية سعادة السيد غازمند تورديو وكيل       
  . من النظام الداخلي٥ للمادة
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ويف اجللسة االفتتاحية، تال السيد سريغي أوردجونيكيدزه، املدير العام ملكتب األمم             -٥
وإضافة إىل ذلك، تال بري نريغـارد       . املتحدة يف جنيف، رسالة من األمني العام لألمم املتحدة        

ين على جائزة نوبل للسالم مها احلملة الدولية حلظـر األلغـام األرضـية              رسالة باسم احلائز  
كما تلت رسالة الدكتورة بربارة هريينغ، رئيسة اجمللس التأسيسي ملركـز           . وجودي وليامز 

  .جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية
، أقر االجتماع ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ويف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف   -٦

ويف اجللـسة نفـسها، اعتمـد       . العاشر جدول أعماله الوارد يف املرفق األول هلذا التقريـر         
  .APLC/MSP.10/2010/2االجتماع برنامج عمله الوارد يف الوثيقة 

ويف اجللسة العامة األوىل أيضاً، انتخب بالتزكية كنواب لرئيس االجتماع العاشـر              -٧
لغاريا، وإكوادور، واليونان، وإندونيسيا، ونيجرييا، وبريو، وسـلوفينيا،        ب: ممثلو الدول التالية  

وأقر االجتماع باإلمجاع تسمية سعادة السيد يورغ الوبر السويسري أمينـاً عامـاً             . وتركيا
وأحاط االجتماع علماً أيضاً بقيام األمني العام لألمم املتحدة بتعيني السيد بيتـر             . لالجتماع

إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح يف جنيف، أمينـاً تنفيـذياً            كوالروف، مدير فرع    
لالجتماع، وقيام الرئيس بتعيني السيد كري برينكرت، مدير وحدة دعم التنفيـذ، منـسقاً              

  .تنفيذياً لدى الرئيس

  املشاركة يف االجتماع  -جيم   
ن، إريتريـا،   إثيوبيا، األرجنتني، األرد  :  دولة طرفاً هي   ١٣٠اشتركت يف االجتماع      -٨

ندونيسيا، أنغوال، أوغنـدا،    إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا،      إستراليا،  أإسبانيا،  
يرلندا، إيطاليا، باالو، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بنما، بنني،          آأوكرانيا،  

بريو، تايالند، تركيا، تشاد،    بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك،        
تشيلي، تونس، اجلبل األسود، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية    
الكونغو الدميقراطية، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الـدامنرك،           

ادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال،    رواندا، روسيا البيضاء، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، السلف      
السودان، السويد، سويسرا، صربيا، طاجيكستان، العراق، غامبيا، غانا، غواتيماال، غينيـا           

، قربص، قطر، الكـامريون،     )البوليفارية -مجهورية  (بيساو، غينيا، فرنسا، الفلبني، فرتويال      
سـتاريكا، كولومبيـا،    ، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفـوار، كو       الكرسي الرسويل 

، مايل، ماليزيا، مدغشقر، املكـسيك،      ةالكويت، التفيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالط     
موناكو، النـرويج،   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موزامبيق،  

  . اليابان، اليمن، اليونانالنمسا، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، هنغاريا، هولندا،
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واشتركت يف االجتماع بصفة مراقب دولة موقعة على االتفاقية ولكنـها مل تـصدق       -٩
 مـن النظـام     ١ من املادة    ١ من االتفاقية، والفقرة     ١١ من املادة    ٤عليها، وذلك وفقاً للفقرة     
 ١٧ مراقب   وإضافة إىل ذلك، اشتركت يف االجتماع بصفة      . بولندا: الداخلي لالجتماع، وهي  

 مـن االتفاقيـة     ١١ مـن املـادة      ٤دولة أخرى غري طرف يف االتفاقية، وفقاً ألحكام الفقرة          
االحتـاد الروسـي،    :  من النظام الداخلي لالجتماع، هي الدول التالية       ١ من املادة    ١ والفقرة

النكا، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، سري       أذربيجان، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين،    
فنلندا، لبنان، مصر، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحـدة، منغوليـا،            سنغافورة، الصني، 

  . اهلند، الواليات املتحدة األمريكية نيبال،
 من  ١ من املادة    ٣ و ٢ من االتفاقية والفقرتني     ١١ من املادة    ٤ووفقاً ألحكام الفقرة      -١٠

االحتاد : ظمات األخرى التالية االجتماع بصفة مراقب     النظام الداخلي لالجتماع، حضرت املن    
، واحلملـة  إلزالة األلغام ألغراض إنسانيةاألفريقي، واالحتاد األورويب، ومركز جنيف الدويل      

جلمعيـات  واالحتـاد الـدويل    الدولية حلظر األلغام األرضية، وجلنة الصليب األمحر الدولية،     
هلجرة الدولية، ومنظمة البلدان األمريكية، ومنظمة      ومنظمة ا الصليب األمحر واهلالل األمحر،     

معهد األمم املتحدة لبحوث نزع     األمن والتعاون يف أوروبا، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و        
ومكتب ،  دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام     ، ووحدة التفتيش املشتركة، و    السالح

  .األمم املتحدة لشؤون نزع السالح
 من النظـام  ١ من املادة  ٤ من االتفاقية والفقرة     ١١ من املادة    ٤ووفقاً ألحكام الفقرة      -١١

املنظمة الدولية  : الداخلي لالجتماع، حضرت املنظمات األخرى التالية االجتماع بصفة مراقب        
 ، والرابطة الدولية جلنود السالم، ومركز التثبيت واالنتعاش الدوليني        )APOPO(للقوارض املدربة   

، ومنظمة تطهري األرض من األلغام، والصندوق االستئماين ملنظمـة          )جامعة جيمس ماديسون  (
، والصندوق االستئماين الدويل إلزالة األلغـام وتقـدمي   )HALO(دعم احلياة يف املناطق اخلطرة      

  .املساعدة لضحايا األلغام، واملؤسسة السويسرية لألعمال املتعلقة باأللغام
 APLC/MSP.10/2010/INF.1/Add.1 و APLC/MSP.10/2010/INFني  وترد يف الوثيقت    -١٢

  .قائمة جبميع الوفود واملندوبني الذين حضروا االجتماع العاشر

  أعمال االجتماع  -دال   
 جلسات عامة يف الفتـرة      ١٠عقدت يف إطار االجتماع العاشر للدول األطراف          - ١٣
ويف أثناء اجللـستني العـامتني      . ٢٠١٠ كانون األول    ٣نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩  من

األوليني، أدلت عدة دول أطراف ووفود مراقبة ببيانات عامة شفوية أو قـدمت بيانـات               
  .خطية ذات طابع عام
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ويف اجللسة العامة الثانية، قدمت رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين تقريراً عن عمليـة               -١٤
 تلك الطلبات والنظر فيها، وذلك علـى         وتقدمي ٥إعداد طلبات متديد األجل احملدد يف املادة        

وإضافة إىل ذلك، قامت يف أثناء اجللستني العامتني        . النحو الوارد يف املرفق الثاين هلذا التقرير      
 مـن   ٤الثانية والثالثة، الدول األعضاء اليت كانت قد قدمت طلبات للتمديد وفقاً للفقـرة              

 بيساو وموريتانيا وزمبـابوي     -منرك وغينيا    من االتفاقية وهي تشاد وكولومبيا والدا      ٥ املادة
 APLC/MSP.10/2010/WP.1 بعرض طلباهتا اليت ترد ملخـصات تنفيذيـة هلـا يف الوثـائق            

 APLC/MSP.10/2010/WP.6/Rev.1 و APLC/MSP.10/2010/WP.4 و APLC/MSP.10/2010/WP.3و
قـدمت  وباإلضافة إىل ذلـك،     . APLC/MSP.10/2010/WP.10 و APLC/MSP.10/2010/WP.9و

رئيسة املؤمتر االستعراضي الثـاين حتلـيالً لكـل طلـب، علـى حنـو مـا ورد يف الوثـائق             
APLC/MSP.10/2010/WP.2  و APLC/MSP.10/2010/WP.5  و APLC/MSP.10/2010/WP.7 

  .APLC/MSP.10/2010/WP.14 وAPLC/MSP.10/2010/WP.13 وAPLC/MSP.10/2010/WP.11و
الرابعة، حبث االجتماع تعزيز التعاون الدويل يف سياق        ويف اجللستني العامتني الثالثة و      -١٥

االتفاقية، منطلقاً بذلك مما دار يف جلسة خاصة عقدهتا رئيسة املؤمتر االستعراضـي الثـاين               
ومشلت هذه املناقشة نظـر االجتمـاع يف        .  بشأن هذه املسألة   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥ يف
اين عن تعزيز التعاون واملساعدة الـدوليني يف        ورقة قدمتها رئيسة املؤمتر االستعراضي الث      )أ(

دعم األعمال املتعلقة باأللغام وتنفيذ االتفاقية، على النحو الوارد يف املرفق الثالث هلذا التقرير،       
اقتراح مقدم من زامبيا بإنشاء جلنة دائمة جديدة للموارد والتعاون واملساعدة، ويـرد             ) ب(و

  .تقريراالقتراح يف املرفق الرابع هلذا ال
ويف أثناء اجللسات العامة من الثالثة إىل التاسعة، نظر االجتماُع يف احلالـة العامـة                 -١٦

لالتفاقية وتنفيذها، مستعرضاً ما أُحرز من تقدم وما تبقى من حتديات على صـعيد حتقيـق                
ويف هذا الصدد، رحب    . ٢٠١٤-٢٠١٠أهداف االتفاقية ويف تطبيق خطة عمل كارتاخينا        

 الذي يرد يف اجلزء الثاين مـن      ٢٠١٠-٢٠٠٩حيباً حاراً بتقرير جنيف املرحلي      االجتماع تر 
هذا التقرير، باعتباره وسيلة هامة لدعم تنفيذ خطة عمل كارتاخينا عن طريق قياس ما أُحرز               
من تقدم منذ انعقاد قمة كارتاخينا، وإبراز جماالت العمل ذات األولوية بالنسبة إىل الـدول               

 الفاصلة بني اجتماعي الدول األطراف العاشر واحلادي عشر املقرر عقده           األطراف يف الفترة  
  .٢٠١١يف عام 

ويف سياق نظر االجتماع أيضاً يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، نظـر يف ورقـة                 -١٧
قدمتها بلجيكا تربز فيها أمهية مواصلة حبث عدد من املسائل بشأن األحكام املتعلقة بشفافية              

  .وعملية اإلبالغ وترد هذه الورقة يف املرفق اخلامس هلذا التقريراالتفاقية 
ويف سياق النظر أيضاً يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، نظر االجتمـاع يف تقريـر                 -١٨

  .وتوصيات بشأن برنامج العمل فيما بني الدورات، ويرد نصهما يف املرفق السادس هلذا التقرير
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يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، أحاط االجتماع علمـاً         وكذلك يف سياق النظر       -١٩
بتقرير عن أنشطة وحدة دعم التنفيذ قدمه مدير مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض              

وأعربت الدول األطـراف عـن      . اإلنسانية، وهو التقرير الوارد يف املرفق السابع هلذا التقرير        
ة األلغام لألغراض اإلنسانية للطريقة اليت تساهم هبا وحدة         تقديرها ملركز جنيف الدويل إلزال    

  .دعم التنفيذ مسامهة إجيابية يف دعم جهود الدول األطراف الرامية إىل تنفيذ االتفاقية
وأشار االجتماع يف جلستيه العامتني التاسعة والعاشرة إىل أن املؤمتر االستعراضـي              -٢٠

حة العضوية مكلفة بوضع اختصاصات لتقيـيم أداء        الثاين كان قد أقر إنشاء فرقة عمل مفتو       
وحدة دعم التنفيذ، ويف هذا السياق نظر االجتماع يف التقرير اخلتامي والتوصيات املقدمة من              

  .فرقة العمل املعنية بوحدة دعم التنفيذ، ويرد التقرير والتوصيات يف املرفق الثامن هلذا التقرير
 من االتفاقية، الفرصـة  ١١ االجتماع، وفقاً للمادة ويف اجللسة العامة العاشرة، أتاح    -٢١

 ويف الطلبات املقدمـة     ٧يف سياق التقارير املقدمة مبوجب املادة       /للنظر يف املسائل الناشئة عن    
  .٨مبوجب املادة 

  رات والتوصياتاالقر  -هاء   
 رئيسة  اختذ االجتماع يف جلسته العامة التاسعة القرارات التالية، مع مراعاة ما قدمته             -٢٢

 من االتفاقية، ومـع     ٥املؤمتر االستعراضي الثاين من حتليالت للطلبات املقدمة مبوجب املادة          
  :مراعاة الطلبات نفسها

 مـن  ١ قّيم االجتماع الطلب املقدم من تشاد لتمديد األجل احملدد مبوجب الفقـرة    '١'
متـت املوافقـة    إلكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد من املناطق امللغومة، و٥املادة  

  ؛ ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١على التمديد حىت 
 أن تشاد مل متتثل لاللتزام الـذي     االجتماعالحظ  عند املوافقة على طلب التمديد،      و '٢'

قطعته على نفسها، كما يرد يف قرارات االجتماع التاسع للدول األطراف، والذي            
ـ               ن مث وضـع خطـط      يقضي بالتوصل إىل فهم حلجم التحدي احلقيقي املتبقي وم

 مـن   ٥تقدر على وجه الدقة املهلة الزمنية اليت ستكون مطلوبة إلكمال تنفيذ املادة             
والحظ فريق التحليل كذلك أن ما متلكه تشاد من املعارف اآلن ال يزيد،             . االتفاقية

    وفـاء بالتزاماهتـا    لوضع خطـة لل    ٢٠٠٨على ما يبدو، عما كانت متلكه يف عام         
  ؛٥مبوجب املادة 

أنـه إذا كانـت تـشاد قـد       التمديد   االجتماع عند املوافقة على طلب    الحظ  كما   '٣'
أوضحت أن توفري الدعم اخلارجي ضروري من أجل التنفيذ الكامل للخطة الواردة يف             
طلبها، فإن بإمكاهنا أن توحي باملزيد من الثقة ملن يستطيعون تقدمي املساعدة بتقدميها             

 فيما يتعلق حبجم اجلزء املتبقي من املـشكلة وأن          بيانات واضحة يف أقرب وقت ممكن     
  ؛ مدين أكربذات طابع  الوطنية إلزالة األلغام إىل منظمة اهليئةتنظر يف حتويل 
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 من املؤسف أالَّ تتمكن     أنوالحظ االجتماع كذلك عند املوافقة على طلب التمديد          '٤'
ز النفاذ، مـن  دولة طرف، بعد مرور قرابة اثنيت عشرة سنة على دخول االتفاقية حي           

 بيد أن حتديد حجم األعمال اليت ما زال ينبغي إجنازها وكيفية إجناز تلك األعمال،             
من اإلجيايب أن تكون تشاد عازمة على مواصلة جهودها إلدراك حجـم التحـدي              

ويف هذا السياق، الحظ االجتماع أمهية      .  تبعاً لذلك  ططاخلوضع  وي املتبقي   احلقيق
فترة الزمنية الالزمة لتقييم احلقائق ذات الـصلة بغيـة          أن يقتصر طلب تشاد على ال     
 أن تـشاد    االجتماعوالحظ  . استناداً إىل تلك احلقائق    وضع خطة مستقبلية هادفة   

بطلبها التمديد لفترة ثالث سنوات من تاريخ تقدمي الطلب لتكوين فكرة واضـحة             
  ؛ ثالثطة مفصلة وتقدمي طلب متديد عن التحدي الذي ما زال قائماً ولوضع خ

إىل أن من شأن االلتزامات الواردة      التمديد   االجتماع عند املوافقة على طلب    وأشار   '٥'
 أن تساعد كثريا تشاد ومجيـع الـدول   ٢٠١٢-٢٠١٠يف خطة عمل تشاد للفترة   

 بوجـه   االجتماعوالحظ  . األطراف يف تقييم التقدم يف التنفيذ خالل فترة التمديد        
نفسها بإعادة النظر يف خطتها االستراتيجية يف       خاص االلتزام الذي قطعته تشاد على       

ويف هذا السياق،   . ة جلهود املسح  اخلتامي على أساس حتليل النتائج      ٢٠١٢بداية عام   
 أنه سيكون من املفيد أن تقدم تشاد إىل االجتماع الثـاين عـشر              االجتماعالحظ  

يف موعـد    خطة استراتيجية منقحة متهيداً لتقدميها،       ٢٠١٢للدول األطراف يف عام     
، لطلب متديد ثالث يكون شامالً يف توضيح حجـم          ٢٠١٣مارس  / آذار ٣١أقصاه  

ويف هذا  . التحدي املتبقي ويتضمن خطة تنفيذ سنوية مفصلة تؤدي إىل إجناز العمل          
 من خطـة عمـل      ١٣، عمالً باإلجراء    أن تقدم طلب االجتماع إىل تشاد     ،  الصدد

اليت قطعتها على نفـسها     وتلك  امات   االلتز هذه بشان   حمّدثةمعلومات  كارتاخينا،  
  ؛خالل اجتماعات اللجان الدائمة واجتماعات الدول األطراف

وأجرى االجتماع تقييماً للطلب املقدم من كولومبيا لتمديد األجل احملدد إلكمـال             '٦'
، ومتـت   ٥ من املادة    ١تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة وفقاً للفقرة          

  ؛ ٢٠٢١مارس / آذار١ التمديد حىت املوافقة على
 أن طلب كولومبيا االستفادة من أقصى       االجتماعالحظ  عند املوافقة على الطلب     و '٧'

مدة متاحة هو أمر مفهوم بالنظر إىل حدة مشكلة التلوث املعروف أو املشتبه فيـه،               
 أنه قد يكون    االجتماعوالحظ  . غري أن كولومبيا تفعل ذلك بناء على صورة ناقصة        

ملفيد، للحصول على صورة أفضل عن الوضع، أن تقدم كولومبيا توضـيحات            من ا 
 ٢٠١١إضافية إىل االجتماع احلادي عشر للدول األطراف الذي سيعقد يف عـام             

واملناطق اليت تتوفر فيها    " تدعيم الدميقراطية "بشأن املناطق اليت تسري حالياً يف مسار        
إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، فـضالً      حالياً الظروف األمنية الالزمة لتنفيذ مهام       

  ؛عن تقدمي مزيد من املعلومات عن هذه املناطق
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والحظ االجتماع أيضا عند املوافقة على طلب التمديد أن من املؤسف، بعد مضي              '٨'
ما يناهز عشرة أعوام على بدء نفاذ االتفاقية، أال تتوفر لدى كولومبيا املعلومـات              

ق عن موقع املناطق اليت ُيعرف أهنا حتتوي على ألغـام           الالزمة لإلبالغ على حنو أد    
مضادة لألفراد أو يشتبه باحتوائها عليها، ليتسىن هلا من مث أن تضع خطة للتنفيذ بناء               

ويف هذا السياق، طلب االجتماع أن تقدم كولومبيـا إىل          . على معلومات ملموسة  
طوات اليت ُتتخـذ    االجتماع احلادي عشر للدول األطراف معلومات حمّدثة عن اخل        

لوضع أساليب أكثر فعالية وتنفيذها من أجل حتديد املوقـع واملـساحات الفعليـة            
  ؛ للمناطق اليت يشتبه يف كوهنا خطرة يف البلديات اليت قد يتسىن فيها ذلك

وعند املوافقة على الطلب أيضا، الحظ االجتماع أنه بالنظر إىل التوقعات الطموحة             '٩'
ة املوارد، وبالنظر إىل أمهية احملافظة على مستوى عـال مـن            للغاية فيما يتعلق بتعبئ   

الدعم اخلارجي، فإن كولومبيا ميكن أن تستفيد من وضع استراتيجية يف أقرب وقت             
   ؛ممكن لتعبئة املوارد تتسم بالوضوح فيما خيص التزاماهتا الوطنية خالل فترة التمديد

 بالنظر إىل األنشطة اليت تقوم      وعند املوافقة على الطلب كذلك، الحظ االجتماع أنه        '١٠'
، فضالً ٢٠١٣-٢٠١١  بلدية خالل الفترة١٤هبا كولومبيا واليت ستشمل يف البداية 

عن اجلهود األخرى اليت ستبذهلا لكي حتدد مستوى التلوث حتديداً أدق، وبالنظر إىل            
أن كولومبيا قد وضعت أهدافاً حمددة ترمي إىل استحداث منهجيات لدعم عمليات            

ة األلغام اليت تضطلع هبا قواهتا املسلحة ومنظماهتا املدنية، فسيتسىن لكولومبيا أن            إزال
تفهم على حنو أوضح مواقع التلوث وطبيعته حبلول هناية تلك الفتـرة، وكـذلك              

كما الحظ االجتماع أن كولومبيا     . اخلطوات اليت ميكن اختاذها ملعاجلة هذا التلوث      
ويف هذا السياق،   .  فقط ٢٠١٣-٢٠١١لفترة  قد قدمت خطة للتطهري تقتصر على ا      

الحظ فريق التحليل أنه سيكون من املفيد أن تقدم كولومبيا إىل املؤمتر الثالث عشر              
 خطة تنفيذ منقحة تنطوي على فهم أوضح وأكثـر  ٢٠١٣للدول األطراف يف عام    

تعليالً ملواقع التلوث وطبيعته وتشتمل على توقعات سنوية منقحة للمنـاطق الـيت             
وإضافة إىل ذلـك، طلـب      . ُتطهر ووقت تطهريها والنهج الذي سُيّتبع يف ذلك       س

 تقـدمي   من خطة عمـل كارتاخينـا،    ١٣عمال باإلجراء   ،  االجتماع من كولومبيا  
معلومات حمّدثة عن هذه االلتزامات وغريها أثناء اجتماعـات اللجـان الدائمـة             

   واملؤمترات االستعراضية؛ واجتماعات الدول األطراف
م االجتماع الطلب الذي قدمته الدامنرك لتمديد األجل النهائي احملدد هلا إلكمال            قّيو '١١'

 مـن  ٥ من املـادة    ١تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً بالفقرة          
  ؛ ٢٠١٢ وليه ي/ متوز١االتفاقية، ووافق االجتماع على طلب التمديد حىت 

 بااللتزامات الـيت   أن الدامنرك تقيدت     الجتماعاالحظ  عند املوافقة على الطلب،     و '١٢'
 بتوضيح، كما هو مدون يف قرارات االجتماع التاسع للدول األطراف،           اتعهدت هب 
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 بذلك  ةًحجم التحدي املتبقي، ووضع خطة مفصلة، وتقدمي طلب متديد ثاٍن مؤكد          
     دولة طرف، إذا كانت يف وضع مشابه لوضـع الـدامنرك يف           أية  على أمهية اكتفاء    

، بطلب الفترة الزمنية الالزمة لتقييم الوقائع ذات الصلة ووضع خطـة            ٢٠٠٨عام  
  ؛هادفة وبعيدة النظر استناداً إىل هذه الوقائع

 من شأن اجلدول الـزمين       إىل أن  االجتماعأشار  عند املوافقة على الطلب كذلك،      و '١٣'
 تقييم  يف لدامنرك ومجيع الدول األطراف   ل يقدم مساعدة كبرية  أن  املدرج يف الطلب    

 من خطـة    ١٣ باإلجراء   وعمالًويف هذا الصدد،    .  التنفيذ خالل فترة التمديد    سري
 طلب االجتماع من الدامنرك تقدمي معلومات حمّدثـة عـن هـذه          عمل كارتاخينا، 

  االلتزامات وغريها أثناء اجتماعات اللجان الدائمة واجتماعات الدول األطراف؛
بيساو لتمديد األجل احملدد هلـا مبوجـب         - نياوقّيم االجتماع الطلب املقدم من غي      '١٤'

 إلكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة، ومتت          ٥ من املادة    ١الفقرة  
  ؛٢٠١٢يناير / كانون الثاين١املوافقة على التمديد حىت 

 بيساو وجدت نفسها، قبل     -وعند املوافقة على الطلب، الحظ االجتماع أن غينيا          '١٥'
 شهراً من حلول األجل احملدد، يف موقف مل يتضح فيه بعد ما إذا كانت            ١٤ أقل من 

.  من االتفاقية حبلـول هـذا األجـل        ٥ من املادة    ١ستستطيع إكمال تنفيذ الفقرة     
حنـو  مـرور   متكن دولة طرف بعد     أن من املؤسف عدم      كذلك   االجتماعوالحظ  

لكن  من عمل،    ىبقتما   توضيحبدء نفاذ االتفاقية بالنسبة هلا من       على  عشر سنوات   
 إدراك تتـيح   عازمة على اختاذ خطوات  بيساو -أن تكون غينيا    األمور اإلجيابية   من  

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . ذلكناًء على   بي املتبقي والتصرف    حجم التحدي احلقيق  
 بيساو بعـد    -غينيا  ل سيكون قد اتضح  حجم التحدي املتبقي      أن االجتماعالحظ  
 أيـضاً أن    االجتماعوالحظ  . ٢٠١١أبريل  /يف هناية نيسان   املسح العام ج  نتائظهور  
فت حبكمة عندما مل تطلب سوى املهلة الزمنيـة الـضرورية    بيساو قد تصرّ -غينيا  

  ؛لضمان عدم حتوهلا إىل دولة غري ممتثلة
 بيساو يف اعتمـاد     -غينيا  رغم بطء   أنه  عند املوافقة على الطلب      االجتماعوالحظ   '١٦'

، يخحىت هذا التار  كبرياً   اًتقدموعدم إحرازها   ج عن األراضي    فراممارسات فعالة لإل  
الكفـاءة   بقدر أكرب من     ٥ يف تنفيذ املادة  متضي    متديد األجل تلتزم بأن    هاطلبب افإهن

 بيساو خطة قابلة    - أيضاً إىل أن اخلطة اليت قدمتها غينيا         االجتماعوأشار  . والسرعة
 املنظمات غري احلكوميـة  واصللكي تللتطبيق شريطة احلصول على األموال الالزمة  

ه قد يكون من املفيد يف اجلهود الـيت          أن االجتماعويف هذا الصدد، الحظ     . أعماهلا
عن التكـاليف املتوقعـة      بتفصيل أكرب    اإلفصاحملوارد  شد ا  بيساو حل  -  غينيا تبذهلا
 من بيساو نفسها مسامهة وطنية -تقدمي غينيا   و ايف طلبه بدرجة   بكل منظمة    اخلاصة

  ؛٥تنفيذ املادة  لأج
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 بيساو  -وعند املوافقة على الطلب أيضا، الحظ االجتماع أن اخلطة اليت قدمتها غينيا              '١٧'
 عن املناطق   تنص على استعمال جمموعة كاملة من الوسائل التقنية وغري التقنية لإلفراج          

 يتفق والتوصيات اليت اعتمدها االجتمـاع التاسـع         خطورهتا، على حنو  املشتبه يف   
بيساو تقدمي تقريـر     - طلب االجتماع من غينيا   ويف هذا الشأن،    . ل األطراف للدو

الدول األطراف   عن ما حترزه من تقدم بطريقة تتسق مع االلتزامات اليت تعهدت هبا           
عن طريق اعتمادها خلطة عمل كارتاخينا، وتتمثل تلـك االلتزامـات يف تقـدمي              

 تطهريها أو املسح بوسائل     معلومات مفصلة حبسب اإلفراج عن األراضي عن طريق       
  غري تقنية؛  تقنية أو

وعند املوافقة على الطلب أيضا، أشار االجتماع إىل أن اجلدول الـزمين الـوارد يف                '١٨'
 بيساو ومجيع الدول األطراف إىل حد كبري يف تقييم التقـدم            -الطلب سيساعد غينيا    

، طلـب   ويف هـذا الـصدد    . الذي سيحَرز من اآلن وحىت األجل اجلديد املطلوب       
بيساو تقدمي معلومات حمّدثة عن هذا اجلـدول الـزمين أثنـاء           - االجتماع من غينيا  

  اجتماعات اللجان الدائمة واجتماعات الدول األطراف؛
قّيم االجتماع الطلب الذي قدمته موريتانيا لتمديد األجل احملدد هلـا السـتكمال          و '١٩'

 مـن   ٥  من املـادة   ١ الً بالفقرة تدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عم       
  ؛٢٠١٦يناير / كانون الثاين١االتفاقية، ووافق االجتماع على طلب التمديد حىت 

 كان  ٥ وعند املوافقة على الطلب، الحظ االجتماع أن التقدم احملرز يف تنفيذ املادة            '٢٠'
، غري أن اجلهود اليت تبذهلا موريتانيا قد حتسنت إىل حـد            ٢٠٠٦حمدوداً حىت عام    

ري بعد ذلك التاريخ عند إنشاء الربنامج الوطين إلزالة األلغام ألغراض إنسانية من             كب
  . أجل التنمية

كما الحظ االجتماع أيضا عند املوافقة على الطلب أن اخلطة املقدمة من موريتانيـا               '٢١'
قابلة للتنفيذ وطموحة، إال أن ذلك يتوقف على توفري املعدات وتلقي املساعدات املالية             

الحـظ فريـق    ويف هذا السياق،    . ت تتجاوز إىل حد كبري ما هي عليه حالياً        مبستويا
قيـام  التحليل أنه بالنظر إىل أمهية الدعم اخلارجي املقدم من أجل تأمني التنفيذ، فـإن        

موريتانيا بإعطاء تفاصيل أكرب عن توقعاهتا املتعلقة بتكاليف توفري مركبـات النقـل             
  ؛ملواردشد ا حلاليت تبذهلا  األراضي قد يدعم اجلهودوآليات إزالة األلغام واإلفراج عن

والحظ االجتماع عند املوافقة على الطلب أن اخلطة املقدمة من موريتانيا تتـضمن              '٢٢'
استخدام كافة الوسائل التقنية وغري التقنية بغية اإلفراج عن املناطق اليت يشتبه يف أهنا              

. جتماع التاسع للدول األطراف   ملغومة، وذلك متشياً مع التوصيات اليت اعتمدها اال       
ويف هذا الصدد، طلب االجتماع استمرار موريتانيا يف تقدمي تقارير عـن التقـدم              
احملرز، امتثاالً اللتزامات الدول األطراف مبوجب خطة عمل كارتاخينا اليت تـنص            
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على تقدمي معلومات مفصلة بشأن اإلفراج عن األراضي عـن طريـق تطهريهـا              
  ائل تقنية وغري تقنية؛وعمليات املسح بوس

السنوية للتقدم  راحل األساسية    امل تناول أن   االجتماع عند املوافقة على الطلب    والحظ   '٢٣'
 موريتانيـا أن يـساعد    مثلما فعلت موريتانيا يف طلبها، من شأنه         الذي ينبغي حتقيقه،  

رة  التنفيذ خالل فت    جمال يف تقييم التقدم احملرز يف    إىل حد كبري    ومجيع الدول األطراف    
 ١٣طلب االجتماع من موريتانيا أن تقدم، عمال باإلجراء         ويف هذا الصدد،    . التمديد

من خطة عمل كارتاخينا، معلومات حمّدثة عن هـذه االلتزامـات وغريهـا أثنـاء               
  لث؛ الثااجتماعات اللجان الدائمة واجتماعات الدول األطراف واملؤمتر االستعراضي

مبابوي لتمديد األجل احملدد هلا إلكمال تدمري       قّيم االجتماع الطلب الذي قدمته ز     و '٢٤'
 من االتفاقية،   ٥ من املادة    ١األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً بالفقرة         

  ؛٢٠١٣يناير / كانون الثاين١ووافق االجتماع على التمديد حىت 
ـ              '٢٥' ذي وعند املوافقة على الطلب، الحظ االجتماع أن زمبابوي مل تف بـااللتزام ال

قطعته على نفسها، كما هو مدوَّن يف قرارات االجتماع التاسع للدول األطـراف،             
املتمثل يف فهم احلجم احلقيقي للتحدي املتبقي ووضع خطط تبعاً لذلك حتدد بدقـة              

واألمر اإلجيايب  . ٥املدة الزمنية اليت سيتطلبها إمتام تنفيذ ما هو مطلوب مبوجب املادة            
، ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١ ستكون قد استكملت، حبلول      أن زمبابوي التزمت بأهنا   

 اجلهات القادرة   بناء قدراهتا وحتسني كفاءهتا وإجراء الدراسات االستقصائية وإشراك       
  على تقدمي املساعدة؛ 

وعند املوافقة على الطلب أيضا، الحظ االجتماع أن زمبابوي قد أوضحت أن الدعم              '٢٦'
دة يف طلبها تنفيذاً كامالً، وأن بإمكاهنا كـسب         اخلارجي ضروري لتنفيذ اخلطة الوار    

ثقة أكرب من جانب اجلهات القادرة على تقدمي املساعدة، وذلك عن طريق النـهوض              
تبذله من جهود إلزالـة األلغـام        بدورها الوطين باعتبارها صاحبة الشأن وتعزيز ما      

 معايري وطنيـة  يف ذلك عن طريق اعتماد لألغراض اإلنسانية بطرق قليلة التكاليف، مبا     
تتقيد باملعايري الدولية يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام وتعزيز اجلهات املدنية العاملة            

  يف إزالة األلغام؛ 
 أنه إذا كان مـن املؤسـف أالَّ         االجتماعالحظ  وعند املوافقة على طلب التمديد،       '٢٧'

اقيـة حيـز    تتمكن دولة طرف، بعد مرور قرابة اثنيت عشرة سنة على دخول االتف           
النفاذ، من حتديد األعمال اليت ما زال ينبغي إجنازها وكيفية إجناز تلك األعمال، فإنه 

استئناف جهودها  من اإلجيايب أن تعتزم هذه الدولة الطرف، كما يف حالة زمبابوي،            
ويف هذا السياق، الحظ االجتماع أن  .للوقوف على احلجم احلقيقي للتحدي املتبقي

ب زمبابوي سوى الفترة الزمنية الالزمة لتقييم الوقائع ذات الـصلة         من املهم أال تطل   
والحظ االجتماع كـذلك    . ووضع خطة هادفة ومستقبلية على أساس هذه الوقائع       
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 شهراً، أهنا سـتحتاج إىل      ٢٤أن زمبابوي كانت تتوقع، عندما طلبت التمديد ملدة         
زال  ن التحدي الذي ما   سنتني تقريباً من تاريخ تقدمي طلبها لتكوين فكرة واضحة ع         

  قائماً ولتعرض خطة مفصلة وتقدمي طلب متديد ثالث؛
والحظ االجتماع عند املوافقة على الطلب أن اجلدول الزمين احملـدد يف الطلـب               '٢٨'

سيساعد زمبابوي ومجيع الدول األطراف، إىل حد كبري، يف تقييم التقدم احملـرز يف             
ماع بصفة خاصة االلتزامات اليت قطعتها    كما الحظ االجت  . التنفيذ أثناء فترة التمديد   

زمبابوي على نفسها بأن ُتجري، خالل اثين عشر شهراً، مسحاً غري تقين للمناطق             
ومسحاً تقنياً ألجزاء من    ) روشينغا ولوسولو وموكومبورا وكاريبا   " (اجملهولة"األربع  

أللغـام يف   ، وبأن تنقل مقر مركز العمل املتعلق با       "املعروفة"حقول األلغام اخلمسة    
وبأن تضع  " إىل خارج موقع التجمع العسكري    "زمبابوي، خالل اثين عشر شهراً،      

 شـهراً،  ٢٤ جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام خاصة بزمبابوي، يف غضون معايري يف 
ويف هـذا الـصدد، طلـب    . ُتستمد من املعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام   

 من خطة عمـل كارتاخينـا،   ١٣عمال باإلجراء  دم،  االجتماع من زمبابوي أن تق    
معلومات حمّدثة عن هذه االلتزامات وغريها أثناء اجتماعـات اللجـان الدائمـة             

  واجتماعات الدول األطراف؛ 
 من االتفاقيـة أيـضاً، رحـب        ٥ويف سياق النظر يف تقدمي الطلبات مبوجب املادة           -٢٣

رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين عن التقدم احملرز يف        االجتماع ترحيباً حاراً بالتقرير املقدم من       
 والنظر يف هذه الطلبات، ٥عملية إعداد وتقدمي طلبات حتديد املواعيد النهائية احملددة يف املادة        

ويرد التقرير يف املرفق الثاين هلذا التقرير، واختذ االجتماع عند النظر يف تقرير رئيسة املـؤمتر                
  :جراءات التاليةاالستعراضي الثاين اإل

سـيما   ، وال ٥أوصى االجتماع مجيع الدول األطراف اليت تقوم بتنفيذ املادة            )أ(  
الدول اليت قد تعتقد أهنا حتتاج يف املستقبل إىل تقدمي طلب متديد، بأن تكثف وتسّرع جهودها                

هتا والـيت   الرامية إىل حتديد مواقع كل املناطق املزروعة باأللغام واخلاضعة لواليتـها أو سـيطر             
  حتتوي، أو يشتبه يف أهنا حتتوي، على ألغام مضادة لألفراد، وتقدمي تقرير عن هذه املناطق؛

أشار االجتماع إىل ما لتقدمي طلبات التمديد يف الوقت املناسب من أمهيـة يف                )ب(  
م ، وأوصى االجتماع يف هذا السياق بأن تقـو        ٥السري الفعال جململ عملية التمديد مبوجب املادة        

 ٣١يتجـاوز    مجيع الدول األطراف اليت ترغب يف تقدمي طلبات أن تفعل ذلـك يف موعـد ال               
  ؛)أي العام السابق لألجل احملدد للدولة الطرف(مارس من العام الذي ُينظر خالله يف الطلب /آذار

 بالنسبة إىل مجهوريـة     ٥مبوجب املادة    أَحاط االجتماع علماً بأن األجل احملدد       )ج(  
 وبأهنا مل تذكر بعد ما إذا كانت ستتمكن من مراعاة           ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١و  الكونغو ه 

  .هذا األجل، مث أشار إىل أمهية قيام مجهورية الكونغو بتوضيح هذه املسألة يف أسرع وقت ممكن
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    ويف اجللسة العامة العاشرة أيضاً، اعتمد االجتماع التقرير اخلتـامي لفرقـة عمـل                -٢٤
وبذلك تكون األطـراف    . لتنفيذ، على النحو الوارد يف املرفق الثامن هلذا التقرير        وحدة دعم ا  

كلّفت الرئيس بإبرام اتفاق معّدل مع مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام بشأن وحدة             ) أ(قد  
التوجيه الصادر عن الدول   " اعتمدت) ب(،  وذلك بالتشاور مع الدول األطراف     دعم التنفيذ، 

، على النحو امللحق بتقرير فرقة عمل وحدة دعم التنفيـذ،           " دعم التنفيذ  األطراف إىل وحدة  
 أمام الدول األطراف طيلة الفترة اليت يستضيفها فيهـا          لضمان جعل الوحدة مسؤولة مباشرة    

تكليف الرئيس مبهمة إنشاء فريق عامل غري رمسي        ) ج(، و مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام    
 وتقدمي توصيات ومشاريع ، جديدة لتمويل وحدة دعم التنفيذمناذجدراسة ومفتوح العضوية ل

يعتمده االجتماع احلادي عشر للـدول       املايل األكثر مشوالً وجدوى ل     قرارات بشأن النموذج  
وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت    . ٢٠١٢ يدخل حيز النفاذ ابتداًء من السنة املالية         كياألطراف  

 تقرير فرقة عمل وحدة دعم التنفيذ، على النحـو          الدول األطراف بيان الرئيس بشأن اعتماد     
  .يف املرفق التاسع هلذا التقريرالوارد 
ويف اجللسة العامة التاسعة أيضاً، رحب االجتماع ترحيباً حاراً باستعراض برنـامج              -٢٥

العمل فيما بني الدورات الذي قدمته رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين باسم جلنـة التنـسيق               
وأعرب االجتماع عن تقديره لالقتراح املقدم من       . يف املرفق السادس هلذا التقرير    والذي يرد   

ويف هـذا   . زامبيا إلنشاء جلنة دائمة جديدة، وهو االقتراح الوارد يف املرفق الرابع هلذا التقرير            
  :السياق، اختذ االجتماع اإلجراءات التالية

ليت كان هلا دور أساسـي      أكد االجتماع من جديد استمرار أمهية املبادئ ا         )أ(  
: يف النجاح الذي أحرزه برنامج العمل فيما بني الدورات حىت اآلن، وهذه املبـادئ هـي               

االتساق، واملرونة، والشراكة، والطابع غري الرمسـي، واالسـتمرارية، واإلعـداد الفعـال             
  والشفافية، والشمول؛

املوارد والتعاون واملساعدة   أنشأ االجتماع جلنة دائمة هي اللجنة الدائمة املعنية ب          )ب(  
على أن تتلقى الدعم، كغريها من اآلليات اليت أنشأهتا الدول األطراف، من وحدة دعم التنفيـذ،                

 رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف، ومن املقـرر وضـع           ٢٠١١وعلى أن يرأسها يف عام      
  ر للدول األعضاء؛ضوابط لتنظيم رئاسة اللجنة الدائمة اعتباراً من االجتماع احلادي عش

وافق االجتماع على دراسة إمكانية ترشيد أعداد الدول األطراف اليت تتوىل             )ج(  
مراكز قيادية يف اللجان الدائمة، ويف هذا الصدد طلب أن يقدم الرئيس باسم جلنة التنسيق يف                

ـ                ده يف  أثناء اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامـة لالتفاقيـة وتنفيـذها املقـرر عق
املقررين املشاركني الـذي قـد   / أفكاراً بشأن عدد الرؤساء املشاركني   ٢٠١١يونيه  /حزيران

يقتضيه ضمان السري الفعال لآلليات اليت تنشئها الدول األطراف، وذلك بغية اختاذ قرار بشأن   
  هذه املسألة يف االجتماع احلادي عشر للدول األطراف؛
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 أن تنظم أسبوع اجتماعات اللجان الدائمة طلب االجتماع إىل جلنة التنسيق     )د(  
 بطريقة ختصص الوقت الالزم للرؤساء املشاركني، وفرادى الدول األطراف،          ٢٠١١يف عام   

وغريها الختبار سبل جديدة لالستفادة من برنامج العمل فيما بني الدورات بغيـة تـشديد               
ري دعم مبتكر للتقدم يف تنفيذ      التركيز على السياقات الوطنية أو القيام يف غري تلك احلال بتوف          

كما وافق االجتماع، بناء على التجارب العملية ملختلف برامج العمل          . خطة عمل كارتاخينا  
فيما بني الدورات، على ضرورة أن تتعامل الدول األطراف بعقل مفتوح فيما يتعلق بتنظـيم               

  ل فيما بني الدورات؛أسبوع اجتماعات اللجان الدائمة توخياً الستمرار فعالية برنامج العم
سلّم االجتماع باستمرار أمهية وجود جلنة دائمة معنية بتدمري املخزونـات             )ه(  

  ؛٤طاملا كانت هناك حتديات شديدة تواجه تطبيق املادة 
أشار االجتماع إىل ضرورة أن تسعى الدول األطـراف، وخباصـة تلـك          )و(  

تـساق يف جدولـة اجتماعـات    األطراف يف أكثر من صك واحد ذي صلة، إىل مراعاة اال   
الصكوك ذات الصلة، ال سيما االجتماعات اليت تتناول موضوع إزالة أخطـار املتفجـرات              
ومساعدة ضحايا األسلحة التقليدية، وأشار إىل وجوب قيام الدول األطراف بصورة منتظمة            
بتقييم التآزر احملتمل بني أعمال خمتلف الصكوك ذات الـصلة، وسـلّم يف الوقـت ذاتـه                 

  .بااللتزامات القانونية اليت متيز كل صك منها
ويف اجللسة العامة اخلتامية، وإثر املشاورات اليت أجراها الرئيسان املشاركان للجنـة              -٢٦

الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، وافق االجتماع على حتديد مواعيد اجتماعات            
، وحّدد الـدول  ٢٠١١يونيه / حزيران ٢٤ إىل   ٢٠  يف الفترة من   ٢٠١١اللجان الدائمة لعام    

األطراف التالية اليت سيكون ممثلوها الرؤساء املتشاركون واملقررون املتـشاركون للجـان            
  :الدائمة إىل حني انتهاء االجتماع احلادي عشر للدول األطراف

: تقدمي املساعدة لضحايا األلغام وإعادة إدمـاجهم اجتماعيـاً واقتـصادياً      )أ(  
  ؛)املقرران املشاركان(؛ اجلزائر وكرواتيا )الرئيسان املشاركان(راليا وأوغندا أست

: إزالة األلغام، والتوعية مبخاطر األلغام، وتكنولوجيات األعمال املتعلقة هبا          )ب(  
  ؛)املقرران املشاركان(؛ إندونيسيا وزامبيا )الرئيسان املشاركان(كولومبيا وسويسرا 

؛ أملانيا ورومانيـا    )الرئيسان املشاركان (يتوانيا والفلبني   ل: تدمري املخزونات   )ج(  
  ؛)املقرران املشاركان(

؛ )الرئيـسان املـشاركان  (كندا وتايلنـد   : احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها     )د(  
  ).املقرران املشاركان(النرويج وبريو 

ـ             -٢٧ راك سـوكهون،   ويف اجللسة اخلتامية أيضاً، وافق االجتماع على تعيني معايل السيد ب
الوزير امللحق بديوان رئيس الوزراء ونائب رئيس السلطة الكمبودية لألعمال املتعلقـة باأللغـام              
وتقدمي املساعدة لضحايا األلغام، رئيساً لالجتماع احلادي عشر للدول األطراف، وتقـرر عقـد            
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 كانون  ٢مرب إىل   نوف/ تشرين الثاين  ٢٨نوم بنه يف األسبوع املمتد من       باالجتماع احلادي عشر يف     
وعالوة على ذلك، اعتمد االجتماع تقديرات تكاليف االجتماع احلادي         . ٢٠١١ديسمرب  /األول

   .APLC/MSP.10/2010/6عشر للدول األطراف، على النحو الوارد يف الوثيقة 

  الوثائق  -واو   
  .ترد يف املرفق العاشر هلذا التقرير قائمة بوثائق االجتماع العاشر  -٢٨

  عتماد التقرير اخلتامي ا  -زاي   
 ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣عقودة يف   اعتمد االجتماع يف جلسته العامة اخلتامية امل        -٢٩

 بصيغته املعدلـة شـفوياً،      APLC/MSP.10/2010/CRP.1مشروع تقريره الذي يرد يف الوثيقة       
  .APLC/MSP.10/2010/7والذي صدر باعتباره الوثيقة 
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  اجلزء الثاين    
  ٢٠١٠-٢٠٠٩تقرير جنيف املرحلي  :هداف خطة عمل كارتاخيناحتقيق أ    

  مقدمة    
، عقـد   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠يف الفترة من      -١

 يف كارتاخينا بكولومبيا لتأكيد التزام الدول واملنظمات        رفيع املستوى اجملتمع الدويل اجتماعاً    
املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد وبتحقيق اهلدف املتمثل         الدولية واجملتمع املدين بإهناء     

 بإجياد  ة املعني قمة كارتاخينا أثناء هذا احلدث التارخيي، املتمثل يف       و. من األلغام عاملٍ  ال خلويف  
عاملٍ خالٍ من األلغام، أعربت الدول األطراف يف اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتـاج               

عـن  ) يشار إليها فيما يلـي باالتفاقيـة      (ضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام      ونقل األلغام امل  
تزال ماثلة أمامها، يدفعها     استعدادها لتعزيز اجلهود اليت تبذهلا للتغلب على التحديات اليت ال         

  .أحرزته من إجنازات مجاعية يف هذا الصدد  مايف ذلك
تنفيذاً فعاالً يف فترة السنوات اخلمس التالية      وبغية دعم اجلهود الرامية إىل تنفيذ االتفاقية          -٢

 ٢٠١٤-٢٠١٠ لقمة كارتاخينا، اعتمدت الدول األطراف خطة عمـل كارتاخينـا للفتـرة          
وتعهدت بتجسيدها يف شكل تقدم مستدام مع اإلقرار باخلصوصيات احمللية والوطنية واإلقليمية            

  .لكل منها فيما يتعلق بتنفيذ اخلطة من الناحية العملية
ولضمان فعالية خطة عمل كارتاخينا، تؤكد الدول األطراف احلاجـة إىل رصـد               -٣

والغرض من تقرير   . التقدم احملرز يف تطبيق اإلجراءات اليت تضمنتها هذه اخلطة رصداً منتظماً          
 هو دعم تطبيق خطة عمل كارتاخينا وذلك بقيـاس          ٢٠١٠-٢٠٠٩جنيف املرحلي للفترة    

 / كـانون األول ٣ إىل  ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٥ التقدم احملرز خالل الفترة مـن     
 ، ومن مث إبراز جماالت العمل ذات األولوية بالنسبة للدول األطراف يف الفترة            ٢٠١٠ ديسمرب

 واالجتماع احلادي عـشر للـدول األطـراف يف          ٢٠١٠بني االجتماع العاشر يف عام       ما
التقارير املرحلية الـسنوية الـيت      وميكن اعتبار هذا التقرير األول يف سلسلة من         . ٢٠١١ عام

  .٢٠١٤تعدها الدول األطراف قبل انعقاد املؤمتر االستعراضي الثالث يف عام 

  االتفاقيةة عاملي حتقيق  -أوالً   
 دولة، فضالً   ١٥٦، كان عدد الدول األطراف يف االتفاقية        قمة كارتاخينا عند اختتام     -٤

فاقية بدليل أن احلاالت اجلديـدة السـتعمال        عن تقّيد معظم الدول غري األطراف بقواعد االت       
 مل تعـد موجـودة    وإنتاج األلغام املضادة لألفراد قد أصبحت نادرة وأن عمليات نقل األلغام            

 بالرغم من التقدم البـاهر       مثة حتديات ال تزال قائمة     قمة كارتاخينا أن  بيد أنه لوحظ يف     . تقريباً
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تزال تـشعر   عدة دول غري أطراف رمبا كانت ال    لوحظ كذلك أن    و. فاقيةحنو حتقيق عاملية االت   
من األلغام املضادة لألفراد املزروعة يف وقت سابق، وأنه سـجل جلـوء      أهنا تستفيد إىل حد ما    

بني املؤمتر االستعراضي    ثالث دول غري أطراف إىل استخدام األلغام املضادة لألفراد يف الفترة ما           
ال ميكن استبعاد استعداد بعض الدول الستخدام األلغام        األول واملؤمتر االستعراضي الثاين، وأنه      

تفـصح    دول غري أطراف متلك خمزونات من األلغام املضادة لألفراد ومل          من جديد طاملا توجد   
  .عن نيتها تدمريها تلك املخزونات

 دول أخـرى    إقناع، أعربت الدول األطراف عن رأي مفاده أن         قمة كارتاخينا ويف    -٥
اجلهود املستقبلية لتـرويج     ثر صعوبة يف السنوات األخرية وأن     اقية بات أك  لالنضمام إىل االتف  

والحظـت  . بذل جهود مكثفة على أعلى مستوى ممكن      سيتطلب   قبول االتفاقية وقواعدها  
على وجه اخلصوص أن الدول األطراف يف حاجة ماسة إىل أن تتحرك، على املستوى              الدول  

 أطراف يف سبيل استكمال األنـشطة املتـصلة   الوزاري أو أرفع من ذلك، إلشراك دول غري     
بإضفاء الطابع العاملي على االتفاقية على مستوى املسؤولني الكبار، وأنشطة الـدعوة الـيت              

ولوحظ كذلك أن أهم . تضطلع هبا املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية يف هذا الصدد   
 تشبث عدة دول غري أطراف برأيهـا        يزال يتمثل يف    ال حاجز يف سبيل حتقيق عاملية االتفاقية     

ومؤداه أن الفائدة العسكرية اهلامشية اليت ترى هذه الدول أهنا تستمدها من استخدام هـذه               
ترجحها كفة العواقب اإلنسانية الوخيمة املترتبة على اسـتخدامها           ال األلغام املضادة لألفراد  

يدة، للتخلص من اآلراء    وأن بذل جهود مكثفة مطلوب على األرجح، باستخدام أدوات جد         
  . البالية املتعلقة بفائدة استخدام األلغام املضادة لألفراد

فقد بقي  . يزال التقدم يف سبيل حتقيق عاملية االتفاقية متعثراً         ال ،قمة كارتاخينا ومنذ    -٦
تودع أي دولة صك تـصديق علـى          ومل  دولة ١٥٦عدد الدول األطراف كما كان وهو       

تقِدم بعـد     مل عن ذلك،   وفضالً. ٢٠٠٧نوفمرب  /ليها منذ تشرين الثاين   االتفاقية أو انضمام إ   
 دولة،  ١٣٣دولتان مها بولندا وجزر مارشال، من الدول املوقعة على االتفاقية البالغ عددها             

على التصديق على االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها، بالرغم من أن الدول املوقعة ملزمـة،                
، باالمتناع عن القيام بأعمال ١٩٦٩  اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام من١٨مبقتضى املادة 

ومن جهة أخرى، مثـة دالئـل علـى          .من شأهنا إبطال مفعول موضوع االتفاقية وغرضها      
  :الوضع لن يظل على حاله ألمد طويل أن

 أهنا كانـت منـذ      الواليات املتحدة األمريكية  ، أعلنت   قمة كارتاخينا يف    )أ(  
ويف .  بصدد إجراء استعراض شامل لـسياستها يف جمـال األلغـام األرضـية             ٢٠٠٣ عام
، واصلت الواليات املتحدة استعراض سياستها والتشاور مع عدة دول أطـراف            ٢٠١٠ عام

  .ومع منظمات دولية ومنظمات غري حكومية
، يف ردها إىل منظمة األمن والتعـاون        فنلندا ت، جدد ٢٠١٠مايو  /يف أيار   )ب(  

، "االستبيان اخلاص باأللغام املضادة لألفراد واملتفجرات من خملفات احلـرب      "على  يف أوروبا   
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، ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ ويف   .٢٠١٢تأكيد قرارها باالنضمام إىل االتفاقية يف عام        
أثناء االجتماع العاشر للدول األطرف، أوضحت فنلندا أهنـا بـصدد اختـاذ اإلجـراءات               

مة لالنضمام إىل االتفاقية ويعكف فريق عامل مشترك بني الوكاالت          الدستورية الوطنية الالز  
   ستقدمه احلكومة إىل الربملان؛ على استكمال مشروع القانون الذي

 للجنة الدائمة املعنيـة باحلالـة العامـة         ٢٠١٠يونيه  /يف اجتماع حزيران    )ج(  
 وأن  ٢٠١٢تفاقية يف عام    عن نيتها التصديق على اال    اً   جمدد بولندالالتفاقية وتنفيذها، أعربت    

  ؛"ي إعدادها وستقدم إىل الربملانالوثائق ذات الصلة بذلك جير"
 بأهنا كانت   مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   يف ذات االجتماع أيضاً، ذكّرت        )د(  

 أهنا سوف تنضم إىل االتفاقية وأن عملية مشاورات مع مجيع الوزارات            ٢٠٠٤قد أعلنت يف عام     
  ؛أت للتأكد من مدى استعداد مجهورية الو للوفاء بالتزاماهتا املنبثقة عن االتفاقيةاملعنية قد بد

    /حزيـران  ، يف اجتماع اللجنة الدائمـة يف      نيبالباإلضافة إىل ذلك، جددت       ) ه(  
  ؛، التزامها باالتفاقية وذكرت أهنا بصدد الوفاء مبعظم االلتزامات املنبثقة عنها٢٠١٠يونيه 

 وزراء كندا ومنغوليـا بيانـاً     ا  ، أصدر رئيس  ٢٠١٠سبتمرب  /ل أيلو ٢٨يف    )و(  
  . رحبت فيه كندا بالتزام منغوليا باالنضمام إىل االتفاقيةمشتركاً

وملا كانت الدول األطراف عازمة على حتقيق االنـضمام إىل االتفاقيـة والتقيـد                -٧
ع الفرص املمكنـة   على اغتنام مجي   قمة كارتاخينا بقواعدها على نطاق عاملي، فقد وافقت يف        

للتشجيع على التصديق على االتفاقية واالنضمام إليها، وخاصة يف املناطق اليت تتـسم بقلـة         
 ويف ضـوء   .)١(االنضمام إىل االتفاقية، ولتعزيز التقيد بقواعد االتفاقيـة والتـشجيع عليـه           

 أخـذهتا   يعترض العاملية من حتديات جرت اإلشارة إليها يف كارتاخينا وااللتزامات الـيت            ما
الدول األطراف على نفسها للتغلب على هذه التحديات، عّين املؤمتر االستعراضي الثاين مسو             

 بتحقيق عاملية  لالضطالعمبعوث اخلاص للرئيس    كد احلسني من األردن     األمري مرعد بن رع   
ـ     . اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد     ، عواصـم   خاصـاً اً  وزار األمري مرعد، بصفته مبعوث

والواليـات  ،  )مع ممثل عن كنـدا    (ومنغوليا  ،  )مع ممثل عن اليابان    (ة الو مجهوريحرين، و الب
  .املتحدة، والتقى يف جنيف باملندوبني الدائمني جلورجيا وسري النكا وفنلندا ونيبال

 إىل اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة       ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران اً  ولدى تقدميه تقرير    -٨
 اتفاقية حظر األلغام املـضادة      بتحقيق عاملية نفيذها، الحظ املبعوث اخلاص املعين      لالتفاقية وت 

 التـزام   ه ال بد من استمرار     أن لألفراد أن اجلهود الرامية إىل اختاذ مبعوث خاص قد أمثرت إالّ          
 وأنه من الضروري بـذل      ٢٠١٠بعد عام     ما  إىل أعلى املستويات الدول غري األطراف على     

والحظ املبعوث اخلاص   .  إىل حني انعقاد املؤمتر االستعراضي الثالث      حثيثة ستراتيجيةاجهود  

__________ 

 .٣ ورقم ١خطة عمل كارتاخينا، اإلجراءان رقم  )١(



APLC/MSP.10/2010/7 

GE.11-63195 20 

إىل اً  أن احلفاظ على روح التعاون يف عمل االتفاقية أمر مهم لتعزيز عامليتـها، مـشري              أيضاً  
الدول غري األطراف تراقب عن كثب عمل االتفاقية وأهنا ترغب يف أن تكون جزءاً مـن                 أن

مـن  اً  واألطراف الفاعلة األخرى املتعاونة فيما بينها والعاملة سوي       احلركة اليت تشمل الدول     
  .أجل التغلب على التعقيدات اليت تكتنف التنفيذ

 املبعوث اخلاص، واصلت دول أطراف أخرى،       عن طريق عن اجلهد املبذول      وفضالً  -٩
ع بفضل الدعم القوي املقدم من النرويج عن طريق وحدة دعم التنفيذ، بذل جهود للتـشجي              

فقد واصلت كندا على سبيل املثال تعزيز اجلهـود الراميـة إىل قبـول              . على قبول االتفاقية  
يها التنسيق يف إطار فريق االتـصال غـري         االتفاقية على الصعيد العاملي وذلك من خالل تولّ       

لوحظ أن عدد اجلهات الفاعلة يف مساعي حتقيق عاملية       و. تحقيق عاملية االتفاقية  الرمسي املعين ب  
وأن تعزيز هذه اجلهات بشكل كبري أمر ممكن لـو زاد عـدد الـدول               اً  التفاقية ظل صغري  ا

  .ا اجملالاعلة يف هذاألطراف الف
وواصلت الدول األطراف استخدام القرار السنوي للجمعية العامة لألمم املتحـدة             -١٠

 قبول ث الدول علىاملتخذة حل باعتباره أحد اإلجراءات    وحتقيق عامليتها املتعلق بتنفيذ االتفاقية    
 ١٦٠ ، اعتمد هذا القـرار مبوافقـة   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف   .)٢(معايري االتفاقية 

عن إبالغ دولتني     عن التصويت، فضالً  اً   عضو ١٨وعدم اعتراض أي عضو، وامتناع      اً،  عضو
ـ . إضافيتني األمانة العامة يف وقت الحق أهنما كانتا تنويان التصويت لصاحل القرار            وتت وص

، أرمينيا، اإلمـارات العربيـة     أذربيجان:  التالية ١٩  لصاحل هذا القرار الدول غري األطراف ال      
املتحدة، البحرين، بولندا، تونغا، جزر مارشال، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جورجيا،           
سري النكا، سنغافورة، الصومال، الصني، عمان، فنلندا، كازاخستان، املغرب، منغوليـا،           

  ). املوحدة-واليات (يزيا ميكرون
، وافقت الدول األطراف على العمل على تشجيع ودعم اجلهود          قمة كارتاخينا ويف    -١١

اليت يبذهلا مجيع الشركاء املعنيني لتحقيق عاملية االتفاقية، مبا يف ذلـك املنظمـات الدوليـة                
 األرضية واللجنة الدوليـة  وواصلت احلملة الدولية حلظر األلغام .)٣(واإلقليمية وغري احلكومية 

للصليب األمحر مشاركتهما وتعاوهنما احلثيث يف اجلهود الرامية إىل إضفاء الطابع العاملي على             
وشاركت املنظمات األعضاء يف احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية مـن أكثـر             . االتفاقية

وباإلضافة إىل  . االتفاقيةيف مسعى لتشجيع الواليات املتحدة على االنضمام إىل         اً   بلد ٦٠ من
ذلك، واصلت احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية مساعيها لتـشجيع دول أخـرى غـري               

 ، وسري النكـا   ، وجورجيا ، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية    ،أطراف، وباألخص إسرائيل  
ـ        . ونيبال على قبول االتفاقية     دورواستمرت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف االضطالع ب

__________ 

 .٦٤/٥٦ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )٢(
 .٢خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٣(
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واستمر األمني العام . حموري يف اجلهود اليت تبذل يف مجيع مناطق العامل لتحقيق عاملية االتفاقية
لألمم املتحدة وإدارات األمم املتحدة ووكاالهتا يف مناشدة مجيع الـدول التـصديق علـى               

 األلغام  وإىل جانب ذلك، قدم فريق األمم املتحدة املعين مبكافحة        . االتفاقية أو االنضمام إليها   
يف نيبال، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ومكتب األمم             

 املعـين للجهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص      اً  مثيناً  املتحدة لشؤون نزع السالح يف جنيف دعم      
  . تحقيق عاملية اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفرادب

، حث رئيس الربملان األورويب اجملتمع الـدويل علـى          ٢٠١٠ل  أبري/ نيسان ٤ويف    -١٢
للجهود الرامية إىل التخلص من األلغام املضادة لألفراد ورحب باعتزام          " إعطاء زخم جديد  "

مـساعي أوروبـا يف     "إىل أن   اً  ، مشري ٢٠١٢بولندا وفنلندا التصديق على االتفاقية قبل عام        
 وباإلضافة إىل ذلك،    ."من املصداقية اً  بذلك مزيد مكافحة األلغام املضادة لألفراد ستكتسب      

الوقت " أن   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٧أعرب مفوض اجمللس األورويب لشؤون حقوق اإلنسان يف         
  ."وتراعي أحكامها) االتفاقية(قد حان ألن تصدق مجيع الدول األوروبية على 

نتاج أو نقـل أو     ، وافقت الدول األطراف على إدانة أي عملية إ        قمة كارتاخينا ويف    -١٣
استخدام لأللغام املضادة لألفراد من جانب أي طرف كان وعلى مواصلة العمل، بكل الطرق    

، أبلغت احلملة الدولية حلظر األلغـام       قمة كارتاخينا ومنذ   .)٤(املمكنة، لثين أي توجه بذلك    
  جديد  بأن دولة واحدة غري طرف هي ميامنار استخدمت األلغام املضادة لألفراد من            األرضية

 ،أفغانـستان . أيـضاً  مسلحة من غري الدول يف البلدان الستة التالية فعلت ذلك            وأن أطرافاً 
، وافقت الـدول    أيضاً قمة كارتاخينا ويف  .  واليمن ، واهلند ، وميامنار ، وكولومبيا ،وباكستان

سيما تلك اليت أبدت تأييـدها لألهـداف          ال األطراف على تشجيع الدول غري األطراف،     
، دعـت الـدول   ٢٠١٠ ويف عـام  .)٥( على املشاركة يف عمل االتفاقية   ة لالتفاقية، سانياإلن

مع توجهها لالنفتاح الذي درجت عليه، مجيع الـدول غـري األطـراف             اً  األطراف، متاشي 
للمشاركة يف أعمال برنامج العمل ملا بني الدورات واالجتماع العاشر للدول األطراف ويف             

وسجلت سبعة عشرة دولة من غري الـدول األطـراف          . ماعاألعمال التحضريية هلذا االجت   
  مثانية عشرة  ، وقُبلت ٢٠١٠يونيه  /للمشاركة يف جلسات اللجنة الدائمة املعقودة يف حزيران       

  . دولة من غري األطراف للمشاركة بصفة مراقب يف االجتماع العاشر للدول األطراف
صلة مساعيها للتشجيع على    ، وافقت الدول األطراف، على موا     قمة كارتاخينا ويف    -١٤

التقيد مبعايري االتفاقية على نطاق العامل، وذلك بشجب استخدام األلغام املـضادة لألفـراد              
طوات املناسبة  وختزينها وإنتاجها ونقلها من قبل األطراف املسلحة من غري الدول وباختاذ اخل           

فيان من غري الـدول     ن مسلحان إضا  طرفا، وقّع   قمة كارتاخينا  ومنذ   .)٦(لوقف هذه األعمال  
__________ 

 .٥خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٤(
 .٦خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٥(
 .٤خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٦(
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صك االلتزام بالتقّيد باحلظر الشامل لأللغام املضادة لألفراد والتعاون يف األعمال املتعلقة      "على  
، وبذلك أصبح عدد األطراف املسلحة من غري        "نداء جنيف "املنبثق عن مبادرة    " بإزالة األلغام 

من أعرب عن رأي مفـاده    غري أن مثة    . طرفاً ٤١الدول اليت قطعت على نفسها هذا االلتزام        
أن املنظمات غري احلكومية مطالبة، عند متثيل جهات مسلحة من غري الدول، بتوخي احلـذر             

ال تزال بعض الدول    و. للحيلولة دون استغالل منظمات إرهابية عملية أوتاوا لتحقيق مآرهبا        
 الـدول   تكون إال بعد إبالغ     ال مشاركة األطراف املسلحة من غري الدول     األطراف ترى أن    

وهناك . األطراف املعنية بذلك وبعد إبداء هذه الدول األطراف موافقتها على هذه املشاركة           
" صك االلتزام "عن قلقها فيما يتعلق بأحد التوقيعات السابقة على         اً  دولة طرف أعربت جمدد   

   .الوارد أعالهرأي الإذ ترى أنه غري منسجم مع 

  تدمري املخزونات  -ثانياً   
 أوكرانيـا  - دول أطراف ) ٤(يزال يتعني على أربع      ام قمة كارتاخينا، كان ال    عند اختت   -١٥

 الوفاء بالتزامها بتدمري خمزوناهتا من األلغام املضادة لألفـراد،          -وبيالروس وتركيا واليونان    
وباإلضافة إىل  . ٢٠٠٨مارس  / آذار ١تكن ممتثلة اللتزامها بتدمري خمزوناهتا منذ         مل ثالث منها 

ن دولة طرف إضافية، هي غينيا االستوائية، قد أكدت بعد بشكل رمسي وجود             تك  مل ذلك،
أو عدم وجود خمزونات من األلغام املضادة لألفراد لديها، رغم ورود معلومات من مـصادر            

وعليه، . أخرى تشري إىل عدم حيازة هذه الدولة الطرف خمزونات من األلغام املضادة لألفراد            
د متتلك خمزونات من األلغام املضادة لألفراد غري تلك األلغام اليت           تع طرفاً مل  دولة   ١٥٢هناك  

متتلكها قط من قبل أو ألهنا   مل، إما ألهنا٣يسمح للدول األطراف االحتفاظ هبا مبوجب املادة 
، أفادت الدول األطراف أهنا دّمرت جمتمعة       قمة كارتاخينا ولدى اختتام    .أمتت برامج تدمريها  

  .)٧(م مليون لغ٤٣أكثر من 
، أعربت الدول األطراف عن رأي مفاده أن عملية تدمري األلغام           قمة كارتاخينا ويف    -١٦

تزال تشكل واحدة من أعقـد        ال املضادة لألفراد املخزنة، رغم النجاح الكبري الذي حققته،       
تكمـل    مل ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١التحديات اليت تواجهها االتفاقية، مشريةً إىل أنه منـذ          

 يف غضون املهلة الزمنية احملددة هلـا  ٤يا واليونان تنفيذ التزاماهتا مبوجب املادة     بيالروس وترك 
مبقتضى االتفاقية وأن أوكرانيا أفادت أهنا سوف لن تتمكن من الوفاء بالتزامها بتدمري خمزوهنا              

وأعربت دول  . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١من األلغام املضادة لألفراد قبل األجل احملدد هلا وهو          
 عن الوفاء بالتزاماهتا يف اآلجـال       غ إزاء عجز الدول األطراف الثالث     ف عن قلقها البال   أطرا

__________ 

كان العدد اإلمجايل ملخزون األلغام املضادة لألفراد الذي أعلن يف التقرير اخلتامي للمؤمتر االستعراضي الثـاين                 ) ٧(
اإلمجـايل   ، أصبح العدد  ا لغماً، ولكن بعد تعديل األرقام اخلاصة مبخزون تركي        ٤٢ ٣٦٩ ٣٣٤ه هو   عن تدمري 

 . لغما٤٣ً ٠٢١ ٤٣٧ الفعلي لأللغام املدمرة لدى اختتام املؤمتر االستعراضي الثاين وقمة كارتاخينا هو
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احملددة هلا وكذلك عن عدم تقدمي جدول زمين واضح إلمتام مهمتها تلك، كما أعرب عـن                
  .تثال دولة طرف واحدة اللتزاماهتاالقلق إزاء احتمال عدم ام

بأن تعقُّد عملية تدمري األلغـام املـضادة        ويف قمة كارتاخينا، أقرت الدول األطراف         -١٧
، واقتران ذلك بقلة عدد الكيانات القادرة على تدمري هذه األلغـام،            PFM-1لألفراد من طراز    

وضخامة عدد هذه األلغام اليت حتوزها أوكرانيا وبيالروس، وعدم استصواب نقلها لتـدمريها،             
يتعلق  ام كلتا الدولتني الطرفني يف ما     وارتفاع تكاليف التدمري، عوامل تفرض صعوبات كأداء أم       

 أكثر صعوبة وتعقيداً بكثري     PFMوسلمت الدول األطراف بأن تدمري األلغام من طراز         . بالتنفيذ
وأفادت الدول األطراف   . من الناحيتني التقنية واملالية من تدمري األلغام األخرى املضادة لألفراد         

 من االتفاقية، وأعربت عن     ٦ملساعدة وفقاً للمادة    أيضاً أن أوكرانيا وبيالروس كالمها التمس ا      
  .تزاماهتما مسألة هتم مجيع الدول األطرافلرأي مؤداه أن كفالة امتثال أوكرانيا وبيالروس ال

، واصلت أوكرانيا وبيالروس وتركيا واليونان بـذل جهـود          قمة كارتاخينا ومنذ    -١٨
، ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١ت أوكرانيا يف  وباإلضافة إىل ذلك، كان   . لتتمكن من تدمري خمزوناهتا   

. ، متخلفة عن االلتزام مبهلة األربع سنوات احملددة هلـا         قمة كارتاخينا كما أشري إىل ذلك يف      
تعد متتلك خمزونات مـن األلغـام     مل دولة من الدول األطراف اليت   ١٥٢وعليه، تبقى هناك    

ويف ضوء التقدم الـذي     . امج تدمريها متتلكها قط أو ألهنا أمتت بر       مل املضادة لألفراد إما ألهنا   
، أبلغت الـدول    قمة كارتاخينا حتدثت الدول األطراف عن إحرازه يف تدمري املخزونات منذ          

  . اً مليون لغم تقريب٤٤األطراف أهنا دمرت 
دت العزم على ضمان التدمري السريع ويف الوقت        قألن الدول األطراف قد ع    اً  ونظر  -١٩

، على أن   قمة كارتاخينا ن األلغام املضادة لألفراد، فقد اتفقت، يف        املناسب جلميع خمزوناهتا م   
 يتعني عليهـا    ٤  ضمن اآلجال احملددة هلا بالتزاماهتا مبوجب املادة       تِف  مل الدول األطراف اليت  
 لتزامها بتدمري مجيع خمزوناهتا وأن تقدم خطة تضمن امتثاهلـا بأسـرع           الأن متتثل دون إبطاء     

يف سبيل   ذلك   ويتضمنقيق مبعايري السالمة واملعايري البيئية ذات الصلة،        ميكن والتزامها الد   ما
حتقيق هذه الغاية التدابري التشريعية املتخذة، واهلياكل املنشأة، واملـوارد الوطنيـة املقدمـة،              

واتفقت كذلك علـى أن تقـدم        .)٨(واملساعدات الالزمة واملرصودة، وتاريخ اإلجناز املتوقع     
 تقارير عن التقدم احملـرز يف       ٤ بعد بالتزاماهتا مبوجب املادة      تِف  مل  اليت مجيع الدول األطراف  

جمال التنفيذ، مبا يف ذلك اخلطوات املتخذة على املستوى الوطين، وبيان التحـديات التقنيـة               
والعملية املتوقعة على وجه اخلصوص، واملوارد املخصصة وعدد األلغام املضادة لألفراد اليت مت             

 عن طريق تقدمي تقارير الشفافية السنوية يف كل اجتماع للجنة الدائمة املعنّية             تدمريها، وذلك 
وقـد اختـذت     .)٩(بتدمري املخزونات ويف كل اجتماع للدول األطراف أو مؤمتر استعراضي         

__________ 

 .٩ ورقم ٧خطة عمل كارتاخينا، اإلجراءان رقم  )٨(
 .١١م خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رق )٩(
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 متنوعة مـن اإلجـراءات      جمموعة،  قمة كارتاخينا أوكرانيا وبيالروس وتركيا واليونان، منذ      
  .  إليها أعالهخبصوص االلتزامات املشار

، أعلن عن حتديد شروط ومتطلبات تنفيذ الربنامج املشترك اخلاص          قمة كارتاخينا ويف    -٢٠
 وأبرم اتفاق بني بيالروس واملفوضية األوروبية على جدول زمين PFM-1بتدمري األلغام من طراز 

اليت قامت   ميةوأعلن كذلك أن الزيارة التقيي    . للمرحلة التحضريية لألنشطة املقررة يف املشروع     
 /هبا املفوضية األوروبية إىل موقع التدمري املقترح متت بنجـاح وأن عطـاًء طُـرح يف متـوز                 

 علـى   ٢٠١٠يناير  /الثاين وأن املفوضية األوروبية كانت تعتزم التوقيع يف كانون        ،٢٠٠٩ يوليه
  . عقد مع اجلهة الفائزة بالعطاء

لومـات حديثـة عمـالً      ، قـدمت بـيالروس مع     ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٣٠ويف    -٢١
تزال   من االتفاقية تفيد بأن عدد األلغام املضادة لألفراد اليت ال          ٧ من املادة    ٢و) ب(١ بالفقرتني

  . لغماً ٣ ٣٧٠ ١٧٢ هو ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١خمزنة لديها حىت تاريخ 
، أبلغت بيالروس اللجنة الدائمـة املعنيـة بتـدمري          ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢٢
ملخزونات أن التعاون بني مجهورية بيالروس واملفوضية األوروبية مستمر إال أن نكـسات             ا

وأفـادت بـيالروس   .  أدت إىل تـأخري انطـالق املـشروع   قمة كارتاخينـا حدثت منذ   
 / كـانون األول   ١٠-٨التقييم التابعة للمفوضية األوروبية اجتمعت خالل الفتـرة          جلنة أن

. ها إلجناز املـشروع ن اختيار الشركة املناسبة للتعاقد مع   تتمكن م   مل  ولكنها ٢٠٠٩ ديسمرب
 / كذلك أن املفوضية األوروبية أجرت يف الفتـرة بـني كـانون األول             سوذكرت بيالرو 

 مفاوضات مع متعاقد حمتمل إال أن املفوضية األوروبيـة          ٢٠١٠مايو  / وأيار ٢٠٠٩ ديسمرب
عن ذلـك،     وفضالً. تنجح  مل  أن هذه املفاوضات   ٢٠١٠مايو  / أيار ٢١ أبلغت بيالروس يف  

ذكرت بيالروس أن املفوضية األوروبية قد أكدت استعدادها مواصلة دعمها املشروع وطرح            
كما أبلغت بيالروس اللجنة الدائمة املعنية بتـدمري        ". يف املستقبل القريب جداً   "عطاء جديد   

 Stroyenergo روسية تـدعى   أن شركة خاصة بيال    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١املخزونات يف   
قامت، بالتوازي مع اجلهود اليت تبذهلا بيالروس للحصول على املساعدة الدولية، بتدمري عدد             

 مـن   لغمـاً  ٣ ٣٧٠ ١٧٢أن  أيضاً  وأكدت بيالروس   . PFM-1حمدود من األلغام من طراز      
 وهو العدد نفسه الذي أبلغت عنه(يزال يتعني تدمريها   الاأللغام املضادة لألفراد املخزنة لديها

  ). ٢٠١٠يف تقرير الشفافية الذي قدمته يف عام 
، اقترحت املفوضية األوروبية على بيالروس التوقيع على        ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٢٣

التفاق املايل املربم بني حكومة مجهورية بيالروس واملفوضية األوروبية بشأن امللحقة بااإلضافة 
ـ   PFM-1تدمري ذخـائر اجملموعـة      "تنفيذ مشروع      كـانون  ٢٢، املـؤرخ    "يالروس يف ب

 ٢٤دخل حيز النفاذ يف   الذي  روس على اإلضافة لالتفاق املايل      ووقعت بيال . ٢٠٠٨ يناير/الثاين
، طرحت املفوضية األوروبيـة عطـاًء       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ ويف. ٢٠١٠أغسطس  /آب

  ".  بيالروس يفPFM-1تدمري ذخائر اجملموعة "جديداً الختيار جهة تتعاقد معها لتنفيذ مشروع 
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 أبلغت اللجنة الدائمة املعنية بتـدمري       اليونان، جرى التذكري بأن     قمة كارتاخينا ويف    -٢٤
، بأن العدد اإلمجـايل لأللغـام املطلـوب تـدمريها           ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥املخزونات، يف   

 ُنقل إىل بلغاريا ودّمر، وأن عملية نقل وتدمري لغماً ٢٢٥ ٩٦٢، وأن لغماً ١ ٥٨٦ ١٥٩ هو
، أفـادت  أيضاً قمة كارتاخيناويف ". ٢٠٠٩ستنتهي حبلول هناية عام    "يع خمزونات األلغام    مج

اليونان أن عملية نقل األلغام إىل بلغاريا بغرض تدمريها قد تأخرت، إال أنه جرى جتميع مجيع            
حركة شهدت ميكن، وأن عملية شحنها   مااملخزونات يف أماكن حمددة لتسهيل نقلها بأسرع

) وهو تاريخ أول عملية شحن     (٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤بني    ما يف الفترة  "منتظمة"
لغمـاً   ٦١٥ ٤٥٧، وأن عدد األلغام اليت نقلـت هـو          ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠و
  . يف املائة من جمموع املخزون٣٩,٢٤ أو
 ٢و) ب(١ عمالً بالفقرتني    حمّدثة، قدمت اليونان معلومات     ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان   -٢٥

يزال يتعني تدمريها حـىت       من االتفاقية تفيد بأن عدد األلغام املضادة لألفراد اليت ال          ٧من املادة   
، وأن جمموع األلغـام الـيت       لغماً ١ ٥٦٦ ٥٣٢ هو   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١ تاريخ

، لغمـاً  ٦١٥ ٣٦٢، بغرض تدمريها هو     ٢٠١٠فرباير  / شباط ١نقلت إىل بلغاريا، حىت تاريخ      
، قـدمت بلغاريـا     ٢٠١٠أبريـل   /ويف نيـسان  . ٢٠٠٩ نقل يف عام     لغماً ٥٩٩ ٠٥٢ منها

 من االتفاقية تفيد بأهنا تلقت، يف الفترة        ٧ من املادة    ٢و) د(١بالفقرتني    حديثة عمالً  معلومات
من األلغام املضادة لألفـراد     اً  ، خمزون ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ و ٢٠٠٩مارس  /آذار ٣١ بني ما

وأحيطت اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونـات       . لغماً ٤٤٣ ٨٣٢لغ  نقل إليها من اليونان ب    
  .بالتفاوت يف األرقام اليت قدمتها بلغاريا وتلك اليت قدمتها اليوناناً علم
، أبلغت اليونان اللجنـة الدائمـة املعنيـة بتـدمري           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢٦

اليونانية والشركة اليت اختريت لتدمري خمـزون       املخزونات أن االتفاق املربم بني وزارة الدفاع        
 بـسبب عـدم   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٦اليونان من األلغام املضادة لألفراد قد ألغي بتاريخ         

 وأن اليونان لن تتمكن     ٢٠١٠فرباير  / شباط ٣الوفاء باالتفاق نتيجة حلادث صناعي وقع يف        
كما . ٢٠١٠دة لألفراد حبلول هناية عام     نتيجة لذلك من إمتام تدمري خمزوناهتا من األلغام املضا        

 فـإن أبلغت اليونان اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات أنه بالرغم من هذه االنتكاسـة،            
 متكـني   وزارة الدفاع اليونانية تعمل بسرعة للتعاقد مع شركة أخرى لتتوىل املهمة ومـن مثّ             

أن العقد اجلديد سينص علـى أن تـدمري        اً  أيضوأفادت اليونان   . اليونان من الوفاء بالتزاماهتا   
ويف . مجيع األلغام الباقية جيب أن ينتهي يف ظرف ستة أشهر من تاريخ التوقيع على االتفـاق             

 من االتفاقية ٤ الواقعي إلمتام التنفيذ مبقتضى املادة التاريختقدم، أوضحت اليونان أن   ما ضوء
أهنا اختذت، بالتعاون الوثيق مع السلطات      أيضاً  وأفادت اليونان   . ٢٠١١ يكون هناية عام     قد

  .البلغارية املختصة، اخلطوات الالزمة مبا يكفل تدمري األلغام
ـ      ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٢٧  بلغاريـا  ا نقلـت إىل   ، أفـادت اليونـان أهن
 ٦١٤ ٨٨٢وأبلغت بلغاريا أهنا استلمت ودمرت ما جمموعـه        .لغماً ٦١٥ ٣٦٢ جمموعه ما

وتعكـف  . ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٤ و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥رة من   يف الفت لغماً  
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السلطات اليونانية، بالتعاون الوثيق مع السلطات البلغارية، على التحقيق يف اختالف البيانات            
والعدد املذكور من األلغام اليت ُدّمـرت مت تأكيـده          . املقدمة من البلدين بشأن أعداد األلغام     

 ٢٨الدائمة لبلغاريا يف جنيف عن طريق مذكرة شـفوية مؤرخـة            الحقاً من جانب البعثة     
، أفادت اليونان أنه، فيما يتعلـق بتـدمري         وعالوة على ذلك  . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

، فقد رفعت هـذه     EAS/VIDEXبعد فسخ العقد مع شركة      )  يف املائة  ٦٠(املخزون املتبقي   
. على النظر فيهااً نية املختصة تعكف حالي الشركة دعوى ضد دولة اليونان، وأن احملاكم اليونا       

سـيتحقق    ماتمهيد إلبرام عقد جديد، وهو  المينع السلطات اليونانية من       مل بيد أن كل ذلك   
وسيقع على املتعاقد اجلديد احملتمل التزام بتدمري األلغام املضادة         . بعد إمتام اإلجراءات القانونية   

  . ريخ إرساء العقدلألفراد املتبقية يف غضون ستة أشهر من تا
 / لديها، حىت هنايـة تـشرين األول       ىتبق  ما  أن تركيا، أفادت   قمة كارتاخينا ويف    -٢٨

 /ويف نيـسان . لغمـاً  ٩٥٦ ٧٦١، من األلغام اليت يـتعني تـدمريها هـو          ٢٠٠٩ أكتوبر
 مـن   ٧من املادة    ٢و) ب(١ بالفقرتني   ، قدمت تركيا معلومات حديثة عمالً     ٢٠١٠ أبريل

 كـانون   ٣١تزال خمزنة حىت تـاريخ        ال  بأن عدد األلغام املضادة لألفراد اليت      االتفاقية تفيد 
، أبلغت تركيا   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف  . لغماً ٧٣٠ ٤٥٨  هو ٢٠٠٩ ديسمرب /األول

اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات أن عملية تدمري األلغام املضادة لألفراد املتبقية لـدى              
 ساعة يف   ٢٤يف املرفق التركي للتخلص من األلغام الذي يعمل         " سرعتهابكامل  "تركيا تسري   

وأفادت تركيا كذلك أن عملية التدمري جارية بـاملوارد   .  نوبات يف اليوم   ٣اليوم على أساس    
 كان جمموع خمزون األلغام املضادة      ٢٠١٠يونيه  /أن يف حزيران  أيضاً  وأفادت  . الوطنية فقط 

، )ADAM مـن طـراز  لغمـاً   ٢٢ ٧٨٨منها (لغماً  ٢٦٦ ١٤٣ لألفراد املتبقي للتدمري هو 
قد ُدّمرت، وأن املخزون املتبقي يتألف       M-16 ومن طراز  DM-11 مجيع األلغام من طراز    وأن

، أفادت تركيا أن عدد األلغام ٢٠١٠أغسطس / آب١٠ويف . ADAM وM14 وM2من ألغام 
لغمـاً   ٥ ٤١٦منـها  (لغماً  ١٦١ ١٩١املضادة لألفراد املخزنة قد ُخفّضت مرة أخرى إىل     

، )ADAM مـن طـراز   لغماً   ٢٢ ٧٨٨و M14 من طراز لغماً   ١٣٢ ٩٨٧ و M2طراز   من
  . يف املائة من املخزون األصلي لتركيا قد ُدمر ٩٥ وأن
 / حزيـران  ٢١كما أبلغت تركيا اللجنة الدائمة املعنيـة بتـدمري املخزونـات يف               -٢٩
وفيما يتعلق باأللغـام    . قع االنتهاء منها يف هذا العام      أن عملية تدمري خمزوهنا يتو     ٢٠١٠ يونيه

اليت حتتوى على اليورانيوم املنضب، أفادت تركيا بأنه يتعذر تـدمريها يف            ،  ADAM من طراز 
وعليه، . املرفق التركي للتخلص من األلغام إذ من شأن ذلك أن ينتهك اللوائح البيئية الوطنية             

 التعاون مع وكالة الصيانة واإلمداد التابعة للحلـف         علىاً  تعكف وزارة الدفاع الوطين حالي    
  .ADAM من طرازلغماً  ٢٢ ٧٨٨األطلسي لضمان تدمري 

، أبلغت تركيا االجتمـاع العاشـر للـدول         ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف    -٣٠
 تدمري كل خمزوهنا مـن      ٢٠١٠أكتوبر  /األطراف أهنا أكملت حبلول منتصف تشرين األول      
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الـيت  ) ADAM( من األلغام املانعة لتحرك األفراد       ٢٢ ٧٨٨لألفراد باستثناء   األلغام املضادة   
ويبلغ عدد األلغام اليت دمرت زهـاء ثالثـة ماليـني           . تتطلب التعامل معها بطريقة خاصة    

اليت حتتوي   لغماً   ٢ ٩٣٨ ٠٦٠ة البالغ عددها    وفيما يتعلق باأللغام املتبقي   ). ٢ ٩٣٨ ٠٦٠(
 تـشرين   ١٦اج ملعاجلة خاصة، فقد جرى توقيع عقد بشأهنا يف           املنضب وحتت  معلى اليورانيو 

 وقد مت مسبقاً  .  مع وكالة الصيانة واإلمداد التابعة حللف مشال األطلسي        ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
وأشارت تركيا إىل   . تعطيل هذه األلغام اليت ُينتظر نقلها إىل طرف ثالث لديه املرافق املالئمة           

، من تدمري عـدد  ٢٠٠٧ق جديد للتخلص من الذخائر يف عام   أهنا ستتمكن، بعد افتتاح مرف    
ضخم من األلغام املضادة لألفراد يف فترة وجيزة للغاية، علماً بأن املنشأة املذكورة مت تشييدها               

  . وجتهيزها بالكامل باملوارد املالية الوطنية
تـدمري   أبلغت اللجنـة الدائمـة املعنيـة ب        أوكرانياويف قمة كارتاخينا، ذُكر أن        - ٣١

 POM-2  لغمـاً مـن طـراز      ١٤٩ ٠٩٦ أهنا متتلك    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥  املخزونات يف 
وذُكر كـذلك أن أوكرانيـا كانـت تعتـزم          . PFM-1 لغماً من طراز     ٥  ٩٥٠  ٣٧٢و

، إال أن شـح     ٢٠١٠ لغم يف عام     ٦٠٠  ٠٠٠ و ٢٠٠٩   لغم يف عام   ١  ٥٠٠  ٠٠٠  تدمري
اخينا أيضاً أن املفوضية األوروبية أوفدت      وذُكر يف قمة كارت   . املوارد املالية حال دون ذلك    

 بعثة خرباء لتقييم مرافق التدمري املتاحة ولتحديد نوع املـساعدة           ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران 
وأكدت هذه البعثة أن أوكرانيا متلك الدراية التقنية الالزمة لتدمري خمزوهنا مـن             . املطلوبة

ة يف التكنولوجيـا واملعـدات      ، ولكن ذلك يتطلب استثمارات كبري     PFM األلغام من نوع  
وفضالً عن ذلك، لوحظ أن تدمري األلغام املضادة لألفراد اعترب مـن أولويـات              . الالزمة

أوكرانيا اليت ميكن متويلها يف إطار الصك األورويب للجوار والـشراكة التـابع لالحتـاد               
يا واملفوضية  األورويب، على أن حتدد االحتياجات األخرى أثناء سري املفاوضات بني أوكران          

ويف النهاية، ذُكر أن    . ٢٠١٣- ٢٠١١  األوروبية يف إطار الربنامج الوطين األوكراين للفترة      
، طلبـاً   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام، تلقت يف         

فني بصدد  للمساعدة من أوكرانيا يتعلق بتدمري خمزوهنا من األلغام املضادة لألفراد وأن الطر           
  .مناقشة األساليب املناسبة لتقدمي الدعم على يد خرباء

رئـيس  عن تقديرها للجهود اليت بذهلا       أوكرانيا   أعربت،  ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول   -٣٢
بتقدمي مليون دوالر من    اً   الطريق الختاذ حكومة النرويج قرار     لتمهيداملؤمتر االستعراضي الثاين    

 لدعم اجلهود اليت بذلتـها أوكرانيـا        ٢٠١١-٢٠١٠امي  دوالرات الواليات املتحدة يف ع    
والحظت أوكرانيا كذلك أن األساليب املتعلقة هبذه املساعدة املاليـة تبقـى         . التدمري خمزوهن 

  . مسألة خاضعة للتشاور بني أوكرانيا والنرويج
تف، يف اآلجال احملـددة      ويف قمة كارتاخينا، اُتفق على أن الدول األطراف اليت مل           -٣٣

 من االتفاقية ملزمة بأن تعلم مجيع الـدول األطـراف فـوراً             ٤هلا، بالتزاماهتا مبوجب املادة     
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مايو، طلبت أوكرانيا / أيار١٨ويف . )١٠(بأسباب عدم امتثاهلا اليت ينبغي أن تكون أسباباً قاهرة
من وحدة دعم التنفيذ توزيع مذكرة شفهية على مجيع الدول األطراف تبلغها فيهـا بـأن                

 بتدمري مجيع خمزوهنا من األلغام    ٤نيا سوف لن تتمكن من الوفاء بالتزامها مبوجب املادة          أوكرا
وأفادت أوكرانيا، عرب   . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١ احملدد هلا وهو     األجلاملضادة لألفراد حبلول    

هذه املذكرة الشفهية وعرب ورقة غري رمسية وزعتها يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتـدمري               
" عدم وجود مساعدة دولية عمليـة     "، بأن   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ملخزونات املعقود يف    ا

سـيما بـسبب اختـاذ     ، وال٤حال دون متكن أوكرانيا من تنفيذ التزاماهتا مبوجب املـادة      
ألوكرانيا قراراً من طرف واحد قضى بتعليق مشروع مـشترك مـع            " الشركاء األوروبيني "

  .تدمري األلغاماملفوضية األوروبية متعلق ب
 ويف اجتمـاع    ٢٠١٠مـايو   /وتناولت أوكرانيا، يف مذكرهتا الشفهية املؤرخة أيار        -٣٤

 للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات، مبزيد من الـشرح خططهـا            ٢٠١٠يونيه  /حزيران
 ، مشريةً إىل أهنا ستعمل على حشد املوارد       ٤للحصول على املوارد الالزمة إلمتام تنفيذ املادة        

الوطنية الالزمة، وعلى استئناف التعاون مع املفوضية األوروبية يف إطـار الـصك األورويب              
، الـذي   ٢٠١٣-٢٠١١بتطبيق الربنامج الوطين اإلرشادي اجلديد للفترة       (للجوار والشراكة   

ذا أولوية، والذي سيستكمل مبـذكرة      اً  فرعياً  سيشمل اعتبار مسألة تنفيذ االتفاقية موضوع     
، وعلى استعمال آليات ثنائيـة  ")يف القريب العاجل"كرانيا واملفوضية األوروبية  تفاهم بني أو  

والحظـت  . ومتعددة األطراف، عند االقتضاء، لتشجيع عملية تدمري املخزونات وتسهيلها        
للبدء يف تدمري املخزون يف إطار مـشروع        اً  أوكرانيا على وجه اخلصوص أهنا قدمت اقتراح      

 الشراكة من أجل السالم التابع للحلف األطلسي، وهو االقتراح          الصندوق االئتماين لربنامج  
 لغياب وذكرت أوكرانيا كذلك أنه نظراً. على النظر فيه  اً  الذي تعكف الواليات املتحدة حالي    

  ". متوقفة"للوضع االقتصادي يف أوكرانيا، فإن عملية التدمري اً الدعم الدويل ونظر
) ب(١بالفقرتني    رانيا معلومات حديثة عمالً   ، قّدمت أوك  ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان   -٣٥
تزال خمزنة لـديها      ال  من االتفاقية تفيد بأن عدد األلغام املضادة لألفراد اليت         ٧ من املادة    ٢و

قمة ومراعاة لاللتزام املقطوع يف . لغماً ٥ ٩٥١ ٧٨٥ هو ٢٠١٠أبريل / نيسان ١حىت تاريخ   
 هذه األلغـام، أبلغـت أوكرانيـا اجتمـاع           بتحديد التاريخ املتوقع إلمتام تدمري     كارتاخينا
 للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات أن الفرن الدوار الوحيد الواقـع          ٢٠١٠يونيه  /حزيران

 وهـو اً،  سـنوي  PFMيف املصنع الكيميائي يف بافلوغراد بإمكانه تدمري مليون لغم من طراز            
وليـة لتوسـيع طاقـة الفـرن،        يعين أن أوكرانيا ستحتاج، يف ظل غياب املـساعدة الد          ما
وذكرت أوكرانيا كـذلك أن عمليـة       . ٤إلمتام تنفيذ املادة    " سنوات على أقل تقدير    ستة" إىل

    لتركيـب وتـشغيل    " التمويل املناسب "التدمري ميكن إمتامها يف ظرف ثالث سنوات لو توفر          

__________ 

 .٨خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )١٠(
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ة األخرية على متويل شراء     وأفادت أوكرانيا أيضاً أن الواليات املتحدة وافقت يف اآلون        .  ثانٍ فرٍن
  . فرن آخر يركب يف مصنع بافلوغراد الكيميائي وميكن استخدامه لتدمري األلغام املضادة لألفراد

وتواصل الدول األطراف اإلعراب عن قلقها إزاء عدم متكن أربع دول أطراف مـن              -٣٦
من األلغام املضادة   أجل السنوات األربع احملدد هلا لتدمري أو ضمان تدمري املخزونات            احترام

لألفراد اليت متتلكها أو حتوزها أو تقع حتت واليتها القضائية أو سيطرهتا، وتشجع على إمتـام       
خينا يتضمن مبـادئ    برامج تدمري املخزونات يف وقت مبكر، وتذكر بأن برنامج عمل كارتا          

عني على مجيع   إىل أنه يت  أيضاً  وجرت اإلشارة   . لعودة إىل حالة االمتثال   توجيهية بشأن سبل ا   
الدول األطراف أن حترص على متكّن الدول األطراف اليت تنفذ برامج تدمري خمزوناهتا مـن               

وباإلضـافة إىل   . الوفاء بالتزاماهتا، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي التعاون واملساعدة الـدوليني           
لتزامها ذلك، أشري إىل أن أوكرانيا وبيالروس وتركيا واليونان أعربت كل واحدة منها عن ا             

  .العميق باالتفاقية وبالوفاء بالتزاماهتا
فيما يتعلق حبالة خمزون العراق وأنه يف حال تبّين أن لـدى            اً  ولوحظ أن مثة غموض     -٣٧

من األلغام املضادة لألفراد وجب عليه تدمري أو ضمان تدمري مجيع خمزونـات             اً  العراق خمزون 
وقـد ذكـر    . ٢٠١٢فربايـر   / شباط ١ قبل   األلغام الواقعة حتت واليته القضائية أو سيطرته      

حيـتفظ    ال، أنـه ٧ مبوجـب املـادة   ٢٠٠٨يوليه /العراق، يف تقريره األويل املقدم يف متوز     
هذه املسألة ستكون موضع حبـث      "مبخزونات من األلغام املضادة لألفراد، غري أنه ذكر أن          

التقريـر املقـدم    ويف  ." مفصل، وسيقدم تصحيح بذلك يف التقرير القادم إذا تطلب األمـر          
عـن    واليقدم العراق أية معلومات عن املخزونات      مل ،٧ مبوجب املادة    ٢٠٠٩مايو  /أيار يف

، فقـد   ٧ مبوجب املادة    ٢٠١٠يونيه  /أما يف التقرير املقدم يف حزيران     . برامج متعلقة بالتدمري  
   .لغماً ٦٩٠بّين العراق أنه حيتفظ مبخزون من األلغام املضادة لألفراد مكون من 

ويف قمة كارتاخينا، اتفق على أن تقوم مجيع الدول األطراف، يف حالة اكتـشاف                -٣٨
 لتدمري املخزونـات،     هلا  احملددة اآلجالتكن معروفة من قبل، بعد انقضاء        خمزونات ألغام مل  

 واالستفادة فضالً عن ذلك مـن       ٧باإلبالغ عن هذا الكشف وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة         
لرمسية األخرى لتقاسم هذه املعلومات يف أقرب فرصة ممكنة، وتـدمري هـذه             الوسائل غري ا  

علـى  " الوسائل غري الرمسية "ميكن أن تتخذ    . ()١١(األلغام باعتبارها مسألة ذات أولوية عاجلة     
 ويف اجتماع اللجنة    .)سبيل املثال شكل تبادل املعلومات أثناء برنامج العمل ملا بني الدورات          

، أفادت بوروندي بأهنا    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١دمري املخزونات املعقود يف     الدائمة املعنية بت  
وأفادت بوروندي كذلك أن هذه األلغام      . تكن تعلم بوجوده من قبل      لغماً مل  ٧٦اكتشفت  

  .قد ُدّمرت اآلن

__________ 

 .١٢خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )١١(
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  تطهري املناطق امللغومة  -ثالثاً   
اللتزام املنصوص عليه يف    كانت قد أبلغت منذ البداية أهنا ستفي با        طرفاً دولة   ٥٤هناك    -٣٩

، طرفاً دولة   ١٥ومن جمموع هذه الدول األطراف، أبلغت       .  من االتفاقية  ٥ من املادة    ١ الفقرة
، أهنا أوفت بالتزامها بتدمري أو ضمان تدمري مجيع األلغام املـضادة            قمة كارتاخينا لدى اختتام   

وبالتايل، كان هناك، لدى    .  سيطرهتا لألفراد يف املناطق امللغومة الواقعة حتت واليتها القضائية أو        
  .يزال يتعني عليها الوفاء هبذا االلتزام  الطرفاً دولة ٣٩، قمة كارتاخينااختتام 
 الدول األطراف، يف اجتماع اللجنة الدائمة       نيكاراغوا، أبلغت   قمة كارتاخينا ومنذ    -٤٠

 ٢٢ ال املتعلقة هبا املعقود يف    املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطر األلغام وتكنولوجيات األعم       
 ميثل  ٥لمادة  لوأشري إىل أن تنفيذ نيكاراغوا      . ٥، أهنا أمتت تنفيذ املادة      ٢٠١٠ يونيه/حزيران
 باتت آمنـة مـن      - هي أمريكا الوسطى     - ألن ذلك يعين أن منطقة بأكملها        ، بارزاً إجنازاً

ـ   أن دوالً ضاً  أيوذُكر  . جديد بعد أن كانت موبوءة باأللغام املضادة لألفراد         أخـرى اً  أطراف
ينبغي أن تستلهم   تزال عاكفة على معاجلة التحديات املاثلة أمامها فيما يتعلق بإزالة األلغام             ال

كان البعض يعتقد أن مهمة تنفيـذ         ما  على عراقيل هائلة إلجناز    ت تغلب اليت جتربة نيكاراغوا 
  . مهمة مستحيلة كامالًاً  تنفيذ٥املادة 
يزال يتعني عليها الوفاء بااللتزام املنـصوص عليـه يف            دولة طرفاً ال   ٣٨وهناك اليوم     -٤١

إثيوبيا واألرجنتني واألردن وإريتريـا وأفغانـستان       :  من االتفاقية، وهي   ٥ من املادة    ١ الفقرة
وإكوادور وأنغوال وأوغندا وبوتان وبوروندي والبوسنة واهلرسك وبريو وتايلند وتركيا وتشاد           

 الكونغو الدميقراطية والدامنرك وزمبابوي والـسنغال والـسودان وشـيلي           واجلزائر ومجهورية 
)  البوليفاريـة  -مجهوريـة   ( بيساو وفرتويال    -وصربيا وطاجيكستان والعراق وغامبيا وغينيا      

وقربص وكرواتيا وكمبوديا وكولومبيا والكونغو واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا           
  . امبيق ونيجرييا واليمنالشمالية وموريتانيا وموز

 أن الوفاء بالتزام تدمري مجيع األلغام املزروعة املضادة لألفراد          قمة كارتاخينا وذُكر يف     -٤٢
قمة  توأشار. مسألة باتت تكتسي أمهية بالغة يف السنوات األخرية بالنسبة للدول األطراف          

 لكنها،  ٥ ف يف تنفيذ املادة   إىل التقدم الذي أحرزته العديد من الدول األطرا       أيضاً   كارتاخينا
 كمـال  احملددة هلا إل   اآلجال أن وجود عدد كبري من الدول األطراف اليت طلبت متديد            ترأ

 يوحي بضآلة النجاح احملقق يف التغلب على التحدي املتمثل يف إزالة األلغـام أو            األلغام تدمري
  .اإلفراج عن مجيع املناطق امللغومة بعد تطهريها

لآلجال اً ، اتفق على أن تكمل الدول األطراف، اليت ُمنحت متديدتاخيناقمة كارويف   -٤٣
يتجاوز ذلك    يف أقرب وقت ممكن على أال      ٥، تنفيذ املادة    ٥األولية احملددة هلا مبوجب املادة      

األجل احملدد هلا بعد التمديد، وأن تضمن إحراز تقدم يف اجتاه الوفاء بالتزاماهتـا احملـددة يف                 
اليت قدمتها والقرارات املتخذة بشأن طلباهتا، وأن تقـدم تقـارير منتظمـة             طلبات التمديد   
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ويرد يف املرفق الثاين موجز عن التقدم احملرز فيما يتعلق          . )١٢(حترزه من تقدم يف هذا الصدد      عما
 أشري، منـذ    وقد. بااللتزامات حملددة يف طلبات التمديد والقرارات املتخذة بشأن هذه الطلبات         

، إىل أن العديد من الدول األطراف اليت حصلت على آجال جديـدة بعـد               قمة كارتاخينا 
التمديد أخفقت يف الوفاء باملعيار السنوي أو بااللتزامات األخرى احملددة يف طلبات التمديد             

لكي تتمكن العديد مـن الـدول       اً  إىل أن زيادة التمويل يعد شرط     أيضاً  وأشري  . اليت قدمتها 
 هذه الزيـادة يف التمويـل       من الوفاء بالتزاماهتا وأن    احملددة هلا  جالاآلاألطراف اليت ُمددت    

  .خارجيةو أ وطنيةمن مصادر  تتحقق مل
 ،٥ املـادة    اآلجال احملددة هلا مبوجب   متديد  استفادت من   ومن الدول األطراف اليت       -٤٤

ولة كانت  هلا منذ قمة كارتاخينا، علماً بأن هذه الد       بدأ األجل اجلديد بالنسبة      اليت   نيكاراغوا
 بالتزاماهتـا   -هناية األجل اجلديد    قبل   -وفت  تكون قد أ   بأهنا   ، أعاله ، كما ذكر  قد أفادت 

اآلجال احملددة هلا   متديد  استفادت من   ومن الدول األطراف اليت     . ٥املنصوص عليها يف املادة     
 التمديد لفتـرة من  ،  تشاد والدامنرك وزمبابوي  ثالث دول، هي    استفادت  ،  ٥ املادةمبوجب  

 إىل هـذه    من الزمن تسمح هلا بتقييم الوقائع املناسبة ووضع خطة استشرافية هادفة اسـتناداً            
 ،أشارت الدامنرك إىل أهنا وضعت خطة استـشرافية هادفـة          ومنذ قمة كارتاخينا،  . الوقائع

  .يتهيأ هلما ذلك، ألسباب شىت وذكرت تشاد وزمبابوي أنه مل
ُيذكر فيما  على أن ٥طلبات التمديد مبوجب املادة واتُّفق يف القرارات املتخذة بشأن      -٤٥

اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا         ، هي   يتعلق بواحدة من الدول األطراف    
وأشارت الدول األطراف إىل أن     . بعد قمة كارتاخينا  التزام يكون تاريخ الوفاء به      ،  الشمالية

ية وافقت يف االجتمـاع التاسـع للـدول         اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمال     
 ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠يتجاوز   األطراف على أن تقدم يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال          

ثر ذلك على عمليات إزالة     أتوضيحات مفصلة عن الطريقة اليت جتري هبا عملية إزالة األلغام و          
وحالة العمل املضطلع به يف إطـار    االستعداداتاأللغام املقبلة قصد الوفاء بالتزاماهتا، مبا فيها        

  .الربامج الوطنية إلزالة األلغام والوسائل املالية والتقنية املتاحة
اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتثقيف مبخاطرها وتكنولوجيات        "ويف اجتماع     -٤٦

ـ      ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٢٢ يف    املعقود "األعمال املتعلقة هبا   دة ، أفـادت اململكـة املتح
أربعـة مواقـع بـدأ      يـشمل    العظمى وآيرلندا الشمالية بأن مـشروعاً جتريبيـاً        لربيطانيا

 لغماً  ٥٦٨ بتدمري   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤ واستكمل يف    ٢٠٠٩ديسمرب  /األول كانون ٤ يف
من الـذخائر    ٩ و الفرعية، من الذخائر    ٢ لغماً مضاداً لألفراد، و    ٦٧٨مضاداً للمركبات، و  

وقدمت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية التـواريخ         . ةتفجراملغري  األخرى  
اليت زرعت أو اكتشفت فيها األلغام يف كل منطقة، وعدد الذخائر اليت ُعثر عليها ودمـرت                

__________ 

 .١٣خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )١٢(



APLC/MSP.10/2010/7 

GE.11-63195 32 

وأنواعها، ومساحة املناطق املفرج عنها، واألساليب املستعملة لفعل ذلـك، واإلجـراءات            
ت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أيضاً إىل         وأشار. املتخذة لضمان اجلودة  

أهنا ستحلل اآلن البيانات اليت مجعت من هذا املشروع، وتقدم توصيات بشأن العمل املقبـل               
استناداً إىل هذا التحليل، وترفع إىل االجتماع العاشر للدول األطراف تقريراً عما خيلص إليه              

   .إلجراءات املتفق عليهاهذا التحليل من نتائج وا
وجاء يف قمة كارتاخينا أن أحد التحديات األوىل اليت يواجهها العديد مـن الـدول                 -٤٧

 هاقصارى جهد كل دولة طرف    بذل  أن ت  هو   ٥زال عليها أن ُتتم تنفيذ املادة        األطراف اليت ما  
ا مزروعـة باأللغـام     أو سيطرهتا اليت ُيعرف أهن    تها القضائية   لتحديد مجيع املناطق اخلاضعة لوالي    

 كثرية، من بينـها بعـض        أطرافاً أيضاً أن دوالً  وذكر  . املضادة لألفراد أو يشتبه يف أهنا كذلك      
تقـدم بعـد     منذ سنوات عدة، مل   بالنسبة هلا    النفاذالدول األطراف اليت دخلت االتفاقية حيز       

لغام اليت حتتـوي علـى      يضاحات عمالً بالتزامها باإلبالغ عن مواقع كل املناطق املزروعة باأل         إ
وللتغلب على هذا التحدي، اتِفق علـى أن        . ألغام مضادة لألفراد أو يشتبه يف أهنا حتتوي عليها        

تبذل الدول األطراف اليت أبلغت عن مناطق ملغومة خاضعة لواليتها أو سـيطرهتا قـصارى               
اضـعة لواليتـها    حميط ومواقع مجيع املناطق اخل    ، حتديداً دقيقاً قدر اإلمكان،      حتدد كي   جهدها

اليت ُيعرف أهنا مزروعة باأللغام املضادة لألفـراد، أو يـشتبه يف أهنـا كـذلك،            وسيطرهتا   أو
، يف موعـد    ٧، وتبلغ هذه املعلومات حسبما تقتضيه املـادة         ذلك أصالً تكن قد فعلت     مل إن
ملخـص  ويرد يف املرفق الثالث     . )١٣(يتجاوز موعد انعقاد االجتماع العاشر للدول األطراف       ال

  .٧ املعلومات اليت أبلغت هبا الدول األطراف وفقاً هلذا االلتزام وااللتزامات الواردة يف املادة
تقـدم بعـد      مل ٥تنفيذ املادة   اليت بدأت   طراف  األدول  العديد من ال  وأشري إىل أن      -٤٨

مواقـع  "، عن   ٧  من املادة  )و(١و) ج(١معلومات، على النحو املنصوص عليه يف الفقرتني        
ع املناطق املزروعة باأللغام اليت حتتوي، أو يشتبه يف أهنا حتتوي، على ألغام مضادة لألفراد،               مجي

حالة برامج تدمري األلغام املـضادة لألفـراد   "وعن " أو سيطرهتا) دولة طرف(وختضع لوالية   
وأشري أيضاً إىل أنه إذا كانت العديد من الدول األطراف قد قـدمت يف              )". ٥للمادة  (وفقاً  
بات التمديد تقارير مفصلة عن مساحة املناطق امللغومة املتبقية وأماكنها وطبيعتها، فإهنـا             طل
  .يف طلباهتاذكرت  تبني إحراز تقدم وفق مامعلومات منذ تقدميها طلباهتا تلك بأية تبلغ  مل

وأعربت الدول األطراف، يف قمة كارتاخينا، عن فكـرة مؤداهـا أن الدراسـات           -٤٩
تأثري األلغام األرضية وغريها من اجلهود متخضت عن حتديد غـري دقيـق             االستقصائية عن   

. وتقدير مبالغ فيه ملساحة املناطق امللغومة، وأدت إىل توزيع غري سـليم للوقـت واملـوارد               
إدراك حـدود الدراسـات     اليـوم مـن     كثرياً  باتت تستفيد    اوأضافت الدول األطراف أهن   

بـشأن تطبيـق كـل     اليت اعتمدهتا   تطبيق التوصيات   من  االستقصائية ألثر األلغام األرضية و    

__________ 

 .١٤خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )١٣(
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 تنفيذاً كامالً وفعاالً وسريعاً، مبا يف ذلك عـن طريـق           ٥الطرائق املتاحة لتحقيق تنفيذ املادة      
ويف هذا  . اإلفراج عن األراضي بوسائل غري تقنية، والدراسات االستقصائية التقنية، والتطهري         

اخينا على أن الدول األطراف اليت قدمت تقارير        الصدد، اتفقت الدول األطراف يف قمة كارت      
عن املناطق امللغومة اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا ستبذل قصارى جهدها لتتأكد من أن مجيع              

، وذلك بوضع وتنفيذ معـايري وسياسـات        األساليب املتاحة مطبقة حيثما كان ذلك مناسباً      
ضع خيراضي بوسائل تقنية وغري تقنية      وإجراءات وطنية قابلة للتطبيق من أجل اإلفراج عن األ        

، مبا يف ذلك عن     استخدامها للمساءلة من قبل اجملتمعات احمللية وتكون مقبولة هلذه اجملتمعات         
تلـك  تقدم  واتفقت أيضاً على أن     . )١٤(املوافقة عليها طريق إشراك النساء والرجال يف عملية       

حسب اإلفراج بواسطة الـتطهري،    مصنفةًَ،  الدول معلومات عن املناطق اليت أفرج عنها أصالً       
  .)١٥(والدراسة االستقصائية التقنية، والدراسة االستقصائية غري التقنية

منذ الشروع يف برنامج    متكنت   ا بأهن البوسنة واهلرسك ومنذ قمة كارتاخينا أفادت       -٥٠
غومـة  املناطق املـشتبه يف أهنـا مل       من تقليص مساحة     اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف البالد،    

 يف املائة بوسائل غري تقنية لإلفراج عن األراضي، منها الدراسـات االستقـصائية              ٩٥ نسبةب
ا  وأن تلك األساليب حددت يف إطار اإلجراءات العملية الدائمة اليت اعتمدهت        ،ة والعامة ياملنهج

فتئـوا منـذ      بأن مجيع املتعهدين مـا     كمبودياوأفادت  . ٢٠٠٣ يف عام    البوسنة واهلرسك 
 يستعملون مجيع الوسائل املتاحة، مبا فيها التطهري والدراسات االستقصائية التقنية           ١٩٩٢ عام

 عـن   وغري التقنية لإلفراج عن األراضي، كما أفادت بأهنا وضعت معايري تـشمل فـصوالً             
 بأهنا أعدت دليالً عن     شيليوأفادت  . التطهري، واالستقصاء األساسي، واإلفراج عن األراضي     

 كولومبيـا وأفادت  .  امليدان وكتّيباً عن تطبيق إجراءات اإلفراج عن األراضي        إزالة األلغام يف  
بأهنا اعتمدت املعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام، وأهنا تكيف املنهجيات واإلجراءات           

وأتاحت كمبوديا أيضاً قوائم تضم املناطق اليت جتري فيهـا          . املتصلة باإلفراج عن األراضي   
قصائية غري تقنية واملناطق اليت أفرج عنها بواسطة الدراسات االستقصائية التقنية           دراسات است 

 بأهنا وضعت معايري وطنية ملكافحة األلغام تتفق مع املعايري الدولية           كرواتياوأفادت  . والتطهري
املذكورة آنفاً، وأن مجيع اإلجراءات العملية الدائمة الكرواتية متاحة للجميع علـى املوقـع              

كي للمركز الكروايت ملكافحة األلغام، وأن الدراسات االستقصائية غري التقنية واجلمـع            الشب
أيـضاً  بّينت  و. بني الدراسات االستقصائية غري التقنية والتطهري كالمها مستعمل يف كرواتيا         

مساحة املناطق املفرج عنها بواسطة إزالة األلغام واملساحة املفرج عنها عن طريق الدراسات             
  .صائية العامةاالستق

__________ 

 .١٥خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )١٤(
 .١٧خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )١٥(
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اجلهات العاملة يف جمال مكافحة األلغام       بأن   مجهورية الكونغو الدميقراطية  وأفادت    -٥١
وسائل التقنية وغـري    المركز األمم املتحدة لتنسيق مكافحة األلغام،       تستخدم، حتت إشراف    

. ية بعد التقنية لإلفراج عن األراضي، وأن مجهورية الكونغو الدميقراطية ليس لديها معايري وطن           
األراضي املفرج عنها بوسائل غري     لتأمني   تستعمل إجراءات عملية قياسية      ا بأهن إثيوبياوأفادت  
 بأنه يـستعمل أحـدث      األردنوأفاد  . الدراسات االستقصائية والتطهري  عن طريق   تقنية، و 

حيكم  األساليب واملعايري إلزالة األلغام، واالستقصاء التقين، وضمان اجلودة ومراقبتها، وأن ما          
 مـن   ٤تلك األساليب هو املعايري واملبادئ التوجيهية التقنية الوطنية اليت تستند إىل اإلصدار             

وأفـادت  . املعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام واليت ُعدلت لـتعكس واقـع األردن           
كفاءة  املزيد من الفعالية وال    تكفل بأهنا وضعت معايري وطنية لإلفراج عن األراضي         موزامبيق

، وأن هذه املعايري تقتـضي مـن        خطرةإلفراج عن املناطق املشتبه يف أهنا       لمن حيث التكلفة    
 األلغام أن تطبق وسائل غري تقنية لإلفراج عن األراضي، إضافة           العاملة يف مكافحة  املنظمات  

ن أن  إىل تطبيق أسلوب التطهري التام، وأن املعهد الوطين إلزالة األلغام يف موزامبيق يتحقق م             
قرارات اإلفراج عن األراضي تتخذ بالتشاور وتشارك فيها اجملتمعـات احملليـة، وبتطبيـق              

وأفادت موزامبيق أيضاً بأنه أعيد النظر يف مجيع املعـايري          . اإلجراءات املناسبة لضمان اجلودة   
لدوليـة  املعايري ا وعايري موزامبيق الوطنية    وفقاً مل  مفهوم اإلفراج عن األراضي      لتضمينهاالقائمة  

إىل  االستقصاءات التقنية وغري التقنيـة        أن تؤدي  لإلجراءات املتعلقة باأللغام، وأن من املتوقع     
 مما ميكن اجلهات العاملة يف مكافحة األلغام مـن       ،  خطرةلمناطق املشتبه يف أهنا     تقليص كبري ل  

 إلهناء العمليات   قدرةاملاملدة الزمنية   بالتايل  يقلص  واستثمار الوقت واملوارد باملزيد من الفعالية       
  .واملقاطعاتاألقاليم يف خمتلف 

 معايريها اخلاصة هبا اليت تشمل      ٢٠٠٩تستخدم منذ عام     إىل أهنا    السنغالوأشارت    -٥٢
وأفـادت  . معايري اإلفراج عن األراضي بوسائل غري تقنية والدراسات االستقصائية التقنيـة          

 استقصائية تقنية والتطهري لإلفراج عن      وسائل غري تقنية ودراسات   تستعمل   بأهنا   طاجيكستان
األراضي، وأن هلا معايري وطنية لإلفراج عن األراضي بوسائل غري تقنية، ولعمليات االستقصاء 

 بأهنا تعيد النظـر يف      تايلندوأفادت  . أللغام قيد اإلعداد  من ا معايري التطهري اآليل     التقين، وأن 
 بأن من املتوقع االنتـهاء مـن هـذه العمليـة يف     األلغام، علماًإزالة معايريها الوطنية بشأن   

إجراء حتديد مواقع حقـول     "املساحة املفرج عنها باستعمال     عن  أيضاً  أبلغت  و. ٢٠١١ عام
 بأن املعايري الوطنيـة  أوغنداوأفادت . ، واملساحة املفرج عنها بوسائل التطهري اليدوية     "األلغام

لدراسـات  املتبعـة ل  جراءات  اإل توضح   ، وأن هذه املعايري   ٢٠٠٩فرباير  /قد أقرت يف شباط   
. يف امليـدان  ن  االستقصائية التقنية وغري التقنية، وأن هذين النوعني من الدراسات يـستعمال          

صائية التقنية والتطهري وفقـاً     ق بأنه ُيفرج عن األراضي بواسطة الدراسات االست       اليمنوأفاد  
 بأن مجيع عمليات اإلفراج عـن       ابويزمبوأفادت  . للمعايري الدولية والوطنية ملكافحة األلغام    

األراضي أجريت حىت اآلن بواسطة الدراسات االستقصائية التقنية والتطهري فقط، وأهنا تعمل            
على إجناز مشروع لوضع معايري وطنية لإلفراج عن األراضي استناداً إىل املعـايري الدوليـة               

  .لإلجراءات املتعلقة باأللغام
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أبلغت قمة كارتاخينا على أن الدول األطراف اليت قدمت         واتفقت الدول األطراف يف       -٥٣
لتأخـذ كليـةً علـى      عن مناطق ملغومة خاضعة لواليتها أو سيطرهتا ستبذل قصارى جهدها           

 عن طريق وضع وتنفيـذ      ٥الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة     عاتقها، على الصعيد الوطين، مسألة      
بذلك من سياسات وخطط وسياسات للميزانية      يتصل   األلغام وما ملكافحة  استراتيجيات وطنية   

وأطر قانونية، واستعراضها بانتظام، وتقدمي معلومات عن تنفيذها إىل اللجنة الدائمـة املعنيـة              
أيـضاً   واتفقـت . )١٦(األلغام والتثقيف بشان خماطرها وتكنولوجيات األعمال املتعلقة هبا    بإزالة

، معلومات دقيقة عن عدد املنـاطق       ٧للمادة  ، وفقاً   تلك الدول األطراف سنوياً   تقدم  على أن   
الراميـة  طط  اخلامللغومة وأماكنها ومساحاهتا، والتحديات التقنية أو التشغيلية احملددة املتوقعة، و         

، خبـصوص هـذه     البوسنة واهلرسـك  وأفادت  . )١٧(تطهري تلك املناطق أو اإلفراج عنها     إىل  
سيعتمد  ،)٢٠١٩-٢٠٠٩(كافحة األلغام    اعتمد استراتيجية مل   هاااللتزامات، بأن جملس وزراء   

 أهنـا وضـعت      جمـدداً  كمبودياوأكدت  . خطط سنوية تشغيلية ملكافحة األلغام    عليها لوضع   
. استراتيجية وطنية ملكافحة األلغام ستتاح قريباً على موقع اهليئة الكمبودية ملكافحـة األلغـام             

توجيهات سنوية جتعل الربنـامج     مثة   بأن لديها خطة وطنية إلزالة األلغام، وأن         شيليوأفادت  
 مبوجـب   األجل احملدد هلـا    إىل أن طلبها متديد      كمبودياوأشارت  .  آلخر املستجدات  مواكباً
  .٥ يتضمن خطة عملها املقبلة لتنفيذ املادة ٥ املادة
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ١٦ بأن الربملان الكـروايت اعتمـد يف         كرواتياوأفادت    -٥٤

 هلا متاح للجمهور على موقـع       ، وأن ملخصاً  )٢٠١٩-٢٠٠٩ (استراتيجية ملكافحة األلغام  
املركز الكروايت ملكافحة األلغام، وبأنه أِعدت خطط سنوية تتضمن توقعات تتعلق باملنـاطق             

مجهورية الكونغـو   وأفادت  . اليت ستطهر وبأن هذه اخلطط قد ُوضعت على املوقع املذكور         
، فإن اسـتراتيجية    حىت اآلن  طنية إلزالة األلغام  وضع استراتيجية و  نظراً لعدم    ه بأن الدميقراطية

هداف حتدد األ  ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  مركز اإلجراءات املتعلقة باأللغام التابع لألمم املتحدة        
 بأن خطـة العمـل الـسنوية واخلطـة          إثيوبياوأفادت  . الفترةاملطلوب حتقيقها خالل هذه     

 عـن طريـق   بدأ تنفيذمهاقد  ) ٢٠١٠/٢٠١١-٢٠٠٦/٢٠٠٧(االستراتيجية إلزالة األلغام    
السلطات احمللية واملستفيدين وأصـحاب املـصلحة يف        ترتيبات تشاركية ذات أولوية تضم      

. ٢٠١٥-٢٠١٠ بأن لديه خطة وطنية ملكافحـة األلغـام للفتـرة            األردنوأفاد  . املشاريع
خطـة وطنيـة ملكافحـة      بأهنا وضعت وفقاً لطلب التمديد الذي قدمته،    موزامبيقوأفادت  

نفقـات  التتضمن  وومقاطعة  إقليم  ، تشمل خطة عمل سنوية لكل       )٢٠١٤-٢٠٠٨( لغاماأل
  .لعمليات والتنسيقل الالزمة

__________ 

 .١٦خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )١٦(
 .١٧ل كارتاخينا، اإلجراء رقم خطة عم )١٧(
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 وأن ٢٠٠٧ ملكافحة األلغام قد ُنقحـت يف عـام   إستراتيجيتها بأن السنغالوأفادت    -٥٥
 طاجيكستانوأفادت .  وخطة عمل إلزالة األلغام قد وضعتا    ٢٠١٥-٢٠٠٧خطة وطنية للفترة    

 يف ومتت املوافقة عليـه  ٥إزالة األلغام جتري وفقاً لطلب التمديد الذي قدمته يف إطار املادة     بأن  
 وضـعت  بأهنـا    تايلندوأفادت  . ، وبأن خطط العمل السنوية تتضمن مهام للسنة       ٢٠٠٩ عام

 بأن لديها خطة إلزالـة      أوغنداوأفادت  ). ٢٠١٤-٢٠١٠(استراتيجية وطنية ملكافحة األلغام     
، وأن  )٢٠١٢-٢٠١٠" (الربنامج املتكامل ملكافحـة األلغـام     "ي جزء من وثيقة     األلغام، وه 

 ٥ مبوجب املادة باألجل احملدد هلا    االلتزام  من   أوغندا   متكنتلقي الضوء على الطريقة اليت       اخلطة
األلغـام    بأن لديه خطة استراتيجية ملكافحة     اليمنوأفاد  . ٢٠١٢أغسطس  /يف آب حيل  الذي  

 املوافقـة علـى  ، منذ تتمكن  بأهنا ملزمبابويوأفادت ). ٢٠١٤-٢٠٠٩(مدهتا ست سنوات  
احلصول على املساعدة الالزمـة إلجـراء       من  ،  ٢٠٠٨ يف عام    ٥طلب التمديد مبوجب املادة     

  .تبقى من ألغام  وضع خطط إلزالة ماستمكنها مناالستقصاءات اليت كانت 
، ٥ تنفيذ املادة قة وثيقة بني    هناك عال ويف قمة كارتاخينا، ذكّرت الدول األطراف بأن          -٥٦
ضـرورة    من االتفاقية، وأشـارت إىل     ١االلتزام الوارد يف املادة     وسيما على طول احلدود،      ال

. ١  انتهاك املـادة يشبه على طول احلدود ويف مناطق أخرى لتجنب ما      ٥املضي يف تنفيذ املادة     
لة وجود نزاع حدودي علـى      وأشارت الدول األطراف أيضاً إىل أن من األمهية مبكان، يف حا          

ميكن لتنسيق العمل مع الدولة املعنية، سواء أكانت         ، بذل أقصى ما   "منطقة ملغومة " ُتعترب   أراضٍ
تكـون   دولة طرفاً أم دولة غري طرف، ليتسىن الشروع يف عملية التطهري حىت يف املناطق اليت ال            

ة كارتاخينـا علـى أن الـدول        ، اّتفق يف قم   من هذا املنطلق  و. فيها احلدود مرسومة أو حمددة    
سيطرهتا ستبذل قصارى جهـدها      مناطق ملغومة خاضعة لواليتها أو    أبلغت عن   اليت  األطراف  

أو موضـع   عندما يكون هذا الوصول صعباً      لتيسري الوصول إىل مجيع املناطق احلدودية امللغومة        
 يف أقرب وقـت     لحدود لضمان تنفيذ عملية التطهري     ل احملتملبالترسيم  خالف، دون اإلخالل    

ممكن، مع االستفادة من املساعي احلميدة اليت يبذهلا رؤساء اجتماعـات الـدول األطـراف               
  .)١٨( حسب االقتضاء،املؤمترات االستعراضية أو أطراف أخرى أو
، منذ قمة كارتاخينا، بأن التطهري جيري وفقاً ألولويات اجملتمـع           كمبودياوأفادت    -٥٧

علـى  الترسيم  ل تواجه فيه بعض التحديات بسبب بطء عملية         تزا الاحمللي، يف الوقت الذي     
 وأفادت أيضاً بأن املنـاطق املتنـاَزع      . نزاع على األراضي   طول احلدود مع تايلند، حيث ال     

 بأن إحـدى أولوياهتـا      شيليوأفادت  .  ستطهَّر بناء على طلب جلنة احلدود املشتركة       عليها
 مبزيـد مـن االنـدماج     دود، األمر الذي يسمح     تطهري املناطق امللغومة القريبة من معابر احل      

لفتت شيلي االنتباه إىل أن عمليات      ،  عالوة على ذلك  و. تبادل بني شيلي والدول اجملاورة    الو
إزالة األلغام مسحت باملرور اآلمن عرب حدودها مع بريو وبوليفيا واألرجنتني، وإىل أن وزيري              

منطقتني على طول   إلعالن   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣٠الدفاع لكل من شيلي وبوليفيا اجتمعا يف        
  .من األلغام، وأن هذا العمل سيسمح ببناء معابر أخرىبني البلدين خاليتني احلدود املشتركة 

__________ 

 .١٨خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )١٨(
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الواقعة علـى   األقاليم   بأن جل عملها يف جمال إزالة األلغام جيري يف           تايلندوأفادت    -٥٨
إليها، ألن عمليـة    تعذر الوصول   يزال ي  الاحلدود، لكن مثة مناطق ملغومة على طول احلدود         

تزال جارية بني تايلند والبلدان اجملاورة هلا، وأن تايلند تتطلع إىل التعـاون مـع                التحديد ما 
 بأنه جيوز للموظفني املعنيني طاجيكستانوأفادت . جرياهنا يف العمل اجلاري يف مناطق احلدود      

تان وأفغانستان إلجراء أي عملية     مبكافحة األلغام دخول مناطق احلدود امللغومة بني طاجيكس       
تتعلق باإلفراج عن األراضي والدراسات االستقصائية، لكن الربنامج الوطين إلزالة األلغـام            

.  بإجراء العمليات على طول احلدود بني طاجيكستان وأوزبكستان رمسياًيتلق بعد ترخيصاً مل
دودها مـع موزامبيـق،      بأن لديها مناطق ملغومة هنا وهناك على طول ح         زمبابويوأفادت  

قضايا الوصول إىل تلك املناطق ومسؤولية تطهريها قد حبثت على املستوى التقين بـني               وأن
 البلدين، وأن تلك القضايا ستبحث يف حينه على          يف سلطات الوطنية املعنية مبكافحة األلغام    ال

 البلدين، وأن مـن     يفالصعيد الثنائي يف اللقاءات احلكومية القائمة أصالً بني كبار املسؤولني           
شيء يربر مشاركة أطراف     حدوث مشاكل يف حبث تلك القضايا؛ ومن مث، فال        املتوقع  غري  
  .يف هذه املرحلةثالثة 
ثت الدول األطراف معلوماهتا عن التوعية خبطـر األلغـام،   ويف قمة كارتاخينا، حدَّ     -٥٩

اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا واتفقت على أن الدول األطراف اليت أفادت بأن املناطق امللغومة         
ستبذل قصارى جهدها إلتاحة برامج للحّد من خماطر األلغام والتثقيف بـشأهنا، يف إطـار               

موجَّهة إىل السكان األكثـر تعرضـاً       تكون  أنشطة أوسع نطاقاً لتقييم األخطار واحلّد منها        
ومراعيـة  ة السارية   للمخاطر، على أن تكون هذه الربامج متسقة مع املعايري الوطنية والدولي          

جلنس، وتتناسب مع احتياجات اجملتمعات احمللية املتضررة من األلغـام،          ونوع ا لسن  ا لعاملي
ومدجمة يف األنشطة اجلارية املتعلقة باأللغام، سيما أنشطة مجع البيانـات وإزالـة األلغـام               

خينـا،  ، منذ قمة كارتا   البوسنة واهلرسك وأفادت  . )١٩(ومساعدة الضحايا، حسب االقتضاء   
 وإلجراءاهتا العملية   ٢٠٠٤بأن التوعية خبطر األلغام جتري وفقاً ملعايريها اليت اعتمدهتا يف عام            

، وأن اخلطط السنوية للتوعية خبطر األلغـام تـستند إىل         ٢٠٠٦ الدائمة اليت اعتمدهتا يف عام    
  منظمـة معتمـدة    ١٥، وأن مثة    )٢٠١٩-٢٠٠٩( الفرعية بشأن هذه التوعية      إستراتيجيتها

تشتغل بالتوعية خبطر األلغام، وأن برامج هذه التوعية وأنـشطتها توضـع وتنفـذ وفقـاً                
 بأن كمبودياوأفادت . الحتياجات كل فئة عمرية متضررة يف اجملتمعات احمللية املتأثرة باأللغام     

 أساسياً لتحقيق أهداف استراتيجية كمبوديا الوطنية ملكافحة        التوعية خبطر األلغام تظل عنصراً    
مـن  أللغام، وأن الرسائل واألنشطة مكيفة حسب احتياجات من تبقى من رجال ونـساء              ا

الفئات األشد عرضة للمخاطر، إضافة إىل األطفال، وأن تدابري قد اختذت لتحسني تنـسيق              
  .عملية تنفيذ برامج التوعية خبطر األلغام

__________ 

 .١٩خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )١٩(
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وعية خبطر األلغـام     بأن مكتب مكافحة األلغام اإلثيويب يوفر برامج ت        إثيوبياوأفادت    -٦٠
تراعي االعتبارات اجلنسانية والثقافية، وأن جهوداً تبذل وفقاً للمعايري الدوليـة لإلجـراءات             

وأفادت إثيوبيا أيضاً بأن أنـشطة      . املتعلقة باأللغام، مكيفة حسب املتطلبات احمللية والوطنية      
ـ            اطر املتفجـرات،   التوعية خبطر األلغام أدت بالسكان إىل تغيري سلوكهم، وإبالغهـم مبخ

 بأن أنشطة التوعية    موزامبيقوأفادت  . عن مكافحة األلغام  مفيدة  وتقدميهم معلومات أخرى    
تركز على اجملتمعات احمللية املتضررة من األلغام األرضية، وأن مجيـع العـاملني يف امليـدان                

مر اإلنساين ينفذون تلك األنشطة لدى اضطالعهم مبهام التطهري، وأن جهات التنـسيق تـؤ             
بإبالغ املعلومات عن املخاطر اليت تتسبب فيها األلغام، وأن التوعية خبطر األلغام ترتب عليها              

 بـأن   أوغنداوأفادت  . احلصول على معلومات عن املناطق املشتبه فيها واحلوادث والضحايا        
تسهران على التوعية خبطر األلغام، وأن املركـز        معتمدتني  منظمتني غري حكوميتني دوليتني     

وغندي ملكافحة األلغام ينسق أنشطتهما، وأن هذه األنشطة تشمل عروضاً مباشرة تقدمها            األ
األفرقة املعنية بالتوعية يف اجملتمعات احمللية املتضررة، واملدارس، والفرق املسرحية املتجولـة،            

  .حمدودة النطاقوأن إيصال الرسائل يتم بوسائل إعالم مجاهريية وأخرى 
ينا، ُنقحت املعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغـام املتـصلة          ومنذ قمة كارتاخ    -٦١

بالتوعية خبطر األلغام وُحدثت بدعم من اليونيسيف، ومركز جنيف الدويل إلزالـة األلغـام              
لألغراض اإلنسانية، ويف إطار الفريق االستشاري الدويل املعين بالتوعية مبخـاطر األلغـام،             

وستساعد املعايري املنقحة الدول    . لية لإلجراءات املتعلقة باأللغام   وجملس استعراض املعايري الدو   
واملنظمات املعنية مبكافحة األلغام على وضع وتنفيذ أنشطة أكثر فعالية يف جمـال التوعيـة                

وأعدت اليونيسيف، بالتعاون مع مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض . مبخاطر األلغام
ب عن تنفيذ املعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام املتصلة بالتوعية           للتدري اإلنسانية، دليالً 

  .خبطر األلغام اليت ستسهل تطبيق املعايري املنقحة على الصعيدين الوطين واحمللي
رت الدول األطراف، يف قمة كارتاخينا، بالقرارات املتخذة يف االجتماع الـسابع            وذكّ  -٦٢

 ٥ مبوجـب املـادة      احملددة هلـا  لية إلعداد طلبات متديد اآلجال      للدول األطراف الذي أنشأ عم    
وتقدميها والنظر فيها، وأحاطت علماً باخلالصة املقترحة من وحدة دعم التنفيذ ملساعدة الـدول              
األطراف اليت قدمت طلبات على تنظيم حمتوى طلباهتا، ورأت أن عملية التمديـدات مبوجـب               

 منظم وميكن التنبؤ به لتقدمي طلبات التمديد وحتليلـها          جدول زمين وضع   قد أفضت إىل     ٥ املادة
الدول األطـراف الـيت      يف قمة كارتاخينا على أن    اتفق   ،ذه الطلبات فيما يتعلق هب  و. والنظر فيها 

أبلغت عن وجود مناطق ملغومة خاضعة لواليتها أو سيطرهتا، ولكنها حتتاج إىل متديـد مهلـة                
 ستعلم الدول األطراف هبذه الظـروف االسـتثنائية يف          السنوات العشر بسبب ظروف استثنائية،    

الوقت املناسب، وتعد طلبات التمديد وفقاً للتوصيات الصادرة عن االجتماع الـسابع للـدول              
  .)٢٠(األطراف، وتغتنم الفرصة إلجراء حوار غري رمسي مع الفريق املكلَّف بتحليل طلبات التمديد

__________ 

 .٢١خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٢٠(
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 األجل احملدد هلاممن حيل دولة طرف   رأت   أنه إذا    ٥ وتعين عملية التمديد يف إطار املادة       -٦٣
مجيع األلغام املضادة أو كفالة تدمري تدمري  األجل احملدد،حبلول  ،، أهنا لن تستطيع٢٠١١ عاميف 

قبل  بالتمديد    فإنه ينبغي أن تكون قد قدمت طلباً       ،أبلغت عنها كانت  لألفراد يف مناطق ملغومة     
متديـد  قمة كارتاخينا إىل أن دوالً عدة قدمت طلبـات          وأشري يف   . ٢٠١٠مارس  /آذارشهر  

، وأنه ينبغي للدول األطراف أن تتقيد األجل احملدد هلا  بذلك   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨تتقيد يف عامي     مل
 تقدمي  ، وإال لزمها أن تبلغ الرئيس بالظروف اليت قد تكون منعتها من           ٢٠١٠ماس  /مبوعد آذار 

 ٣١يف   (كولومبيـا  منذ قمة كارتاخينا، طلبات من       وتلقى الرئيس، . الطلبات يف املوعد احملدد   
 ١٨يف   (الـدامنرك ، و )٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ١٠يف   (موريتانيـا ، و )٢٠١٠مارس  /آذار

 ٨يف   (بيـساو  - غينيـا ، و )٢٠١٠أغسطس  / آب ٣يف   (زمبابوي، و )٢٠١٠يونيه  /حزيران
قمـة  وعمـالً بقـرارات     ). ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٢٠يف   (تشاد، و )٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

بيساو الرئيس بالظروف الـيت      - كارتاخينا، أبلغت كل من تشاد والدامنرك وزمبابوي وغينيا       
وعمالً بقرارات االجتماع السابع للدول األطراف، . حالت دون تقدمي الطلبات يف األجل احملدد 

وحدة دعم التنفيذ بإتاحة تلـك      أوعز إىل   أبلغ الرئيس الدول األطراف بتلقيه تلك الطلبات، و       
  .التفاقية جلميع اجلهات الفاعلة املهتمة باملوضوعلوقع الشبكي املالطلبات على 

وإضافة إىل االلتزامات اليت قطعت يف قمة كارتاخينا، أجرى ممثلو كل الدول األطراف              -٦٤
غري رمسي كي يتـسىن     اً  اليت قدمت طلبات والفريق الذي كلف بتحليل طلبات التمديد حوار         

، وتقـدمي املـشورة واالقتراحـات للـدول     على أكما وجهب الطلبات  لفريق التحليل استيعا  
الـدول األطـراف    تقـدمي   وترتب على عملية التعاون هـذه       . األطراف اليت قدمت طلبات   

ـ   تتعلق ب مسائل  توضيحات بشأن     / آب ١٣، يف   كولومبيـا (بـأن بعـضها     اً  طلباهتـا، علم
 / أيلـول  ٢٨ يف   ويزمبـاب ، و ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٦يف   ،موريتانيا، و ٢٠١٠ أغسطس
  .قدم طلبات منقحة وحمسنة) ٢٠١٠ سبتمرب
، هي ٢٠١١  يف عام٥ مبوجب املادة    هلا  احملدد األجلوأشري إىل أن دولة طرفاً ينتهي         -٦٥

  .هبالتزامها حبلولستفي كد أهنا مل تؤذا املوعد، وهلطلب متديد مل تقدم ، الكونغو
 يف  ٥ مبوجب املادة    اآلجال احملددة هلا   حتلوأشري إىل أن الدول األطراف التالية اليت          -٦٦
بالتزاماهتا يف مهلة السنوات العشر؛ لذا، فهي ستقدم        الوفاء   ترى أهنا لن تستطيع      ٢٠١٢ عام

 أيضاً  وأشري. شيليو ،مجهورية الكونغو الدميقراطية   و ،إريتريا: ٢٠١١طلبات متديد يف عام     
اآلجال ، ستحل   نيجرييا و اجلزائر و أوغندا و األردنإىل وجود أربع دول أطراف أخرى، هي        

  .٢٠١٢ يف عام احملددة هلا
مناطق  اكتشاف   مجيع الدول األطراف، عند   تعمل  واتفق يف قمة كارتاخينا على أن         -٦٧

عن هذه  على اإلبالغ   ،  )١(٥تكن معروفة من قبل بعد اإلخطار باالمتثال للمادة          ملغومة مل 
 من الوسائل غري الرمسية األخـرى       االستفادة، و ٧ االكتشافات وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة    

لتقاسم هذه املعلومات وتدمري األلغام املضادة لألفراد يف تلك املناطق على سـبيل األولويـة               
  .تبلغ أي دولة طرف عن اكتشافات من ذلك القبيل منذ قمة كارتاخينا ومل. )٢١(العاجلة

__________ 

 .٢٢خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٢١(
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  مساعدة الضحايا  - رابعاً  
 السنوات اخلمس املاضية شهدت ألول مرة حتديد أهداف    ينا أن علن يف قمة كارتاخ   أُ  -٦٨

عدد رعاية عن  املقام األول   املسؤولة يف   واضحة ووضع خطط وطنية من قبل الدول األطراف         
خذ يف احلـسبان يف     كبري من الناجني من األلغام األرضية، وأن هدف مساعدة الناجني قد أُ           

ويف الفترة املمتدة من قمة نريويب      . وحقوق اإلنسان اإلعاقة  يتعلقان ب  إطار هنجني أوسع نطاقاً   
 دولة من تلك الدول أهدافها      ١٣نقحت  ،  ٢٠٠٩ كارتاخينا يف عام   إىل قمة    ٢٠٠٤ عام يف

، أكثر من ذي  )SMART(كي تكون حمددة، وقابلة للقياس والتحقيق، ومناسبة، وحمددة املدة          
ا، وأنغوال، وأوغندا، ومجهورية الكونغو     إثيوبيا، وأفغانستان، وألباني  : وهذه البلدان هي  . قبل

الدميقراطية، والسلفادور، والسودان، وصربيا، وطاجيكـستان، وكرواتيـا، وكمبوديـا،          
 عملية  ، يف الفترة نفسها،    دولة من تلك الدول    ١٣تقدم، أنشأت    وإضافة إىل ما  . ونيكاراغوا

. لتحقيق تلك األهداف  مشتركة بني الوزارات أو استهلتها لوضع أو تنفيذ خطة عمل شاملة            
األردن، وأفغانستان، وألبانيا، وأنغوال، وأوغندا، والبوسـنة واهلرسـك،         : وتلك الدول هي  

 ٢٣وأفادت  . وتايلند، وتشاد، والسلفادور، والسنغال، والسودان، وطاجيكستان، وكمبوديا      
 ا تقدم زتبأهنا أحر عدد كبري من الناجني من األلغام       رعاية  سؤولة عن   امل  األطراف دولمن ال 

إثيوبيا، واألردن، وأفغانـستان، وألبانيـا، وأنغـوال، وأوغنـدا،          : يف إجناز أهداف حمددة   
وبوروندي، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتشاد، ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،    

بيـساو، وكرواتيـا،     - والسلفادور، والسنغال، والسودان، وصربيا، وطاجيكستان، وغينيا     
  .، وكولومبيا، ونيكاراغوا، واليمنوكمبوديا

وأكدت الدول األطراف من جديد، يف قمة كارتاخينا، إدراكها ملسألة مـساعدة              -٦٩
الضحايا اليت تطورت على مدى عشر سنوات من تنفيذ االتفاقية وتطور القـانون الـدويل               

 البلـدان   ساكإملألمهية البالغة اليت تكتسيها مبادئ      إدراكها   وأكدت جمدداً . حلقوق اإلنسان 
 واملشاركة التامني، وانتهاج    واالندماج، واملساواة، وعدم التمييز،      يف هذا اجملال   زمام أمورها 

هنج متكامل وشامل، واملنظور اجلنساين، والشفافية، والفعالية، واملساءلة، يف مجيع أنـشطة            
أُطُـر    وعالوة على ذلك، ذكّرت بأن مساعدة الضحايا ينبغي أن تتم يف          . مساعدة الضحايا 

الصحة العامة، وإعادة التأهيل، واخلدمات االجتماعية، وحقوق اإلنسان؛ وأنه ينبغـي إدراج      
اجلهود ضمن سياسات وخطط وأطر قانونية وطنية أوسع نطاقاً تتعلق باإلعاقة، والـصحة،             

وأشارت مرة أخرى إىل أن جهود مساعدة       . والتعليم، والتوظيف، والتنمية، واحلد من الفقر     
تستثين أي مصاب أو معاق بأسباب أخرى، على أن تتأكد من أن تلـك               ا ينبغي أال  الضحاي

  . إليهاوجدت حاجةاخلدمات متاحة حيثما 
 أشارت الدول األطراف إىل التقدم الذي أحرز يف حتقيق هدف            قمة كارتاخينا،  ويف  -٧٠

 أُجنزت هي تلـك     سلّمت بأن أبرز املكاسب اليت    بيد أهنا   االتفاقية املتعلق مبساعدة الضحايا،     
هو إحـداث   فعالً  االتفاقية  هو منشود من     بوضع اخلطط والربامج يف حني أن ما      اليت تتصل   
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ورأت . تغيري على أرض الواقع يف حياة الناجني وأُسر القتلى واملصابني وجمتمعـاهتم احملليـة             
 إىل  الدول األطراف استمرار التحدي املتمثل يف ترمجة حتّسن فهم مسألة مساعدة الـضحايا            

  .حتّسن ملموس على أرض الواقع يف نوعية احلياة اليومية لضحايا األلغام
مالئمـة  ويف قمة كارتاخينا، عقدت الدول األطراف العزم على تقدمي مـساعدة              -٧١

 هنج كلي ومتكامل يشمل تقـدمي      وذلك بإتباع لسن واجلنس،   تكون مراعية ل  لضحايا األلغام   
وإعادة التأهيل البـدين، والـدعم النفـساين، واإلدمـاج          املستمرة،  الطارئة  الرعاية الطبية   

االجتماعي واالقتصادي، وفقاً للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان            
ـ مشاركة  مشاركة الضحايا   كفالة  الساريني، هبدف    ـ  ةتام وإدمـاجهم يف احليـاة      ة وفعال

الـدول  فقـد اتفقـت     لذا،  . م احمللية االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية جملتمعاهت    
عدد كبري من ضحايا األلغـام،  رعاية  عن  واخلاضعة للمساءلة   األطراف، سيما تلك املسؤولة     

 لتسهيل حتقيق تقدم قابل للقيـاس عـن طريـق           جهدهاعلى تعزيز جهودها وبذل قصارى      
ك اإلجراءات،  وللتشجيع على تطبيق تل   . )٢٢( يتعلق مبساعدة الضحايا    حمدداً  إجراءً ١١ تطبيق

اللجنة الدائمة املعنية مبـساعدة الـضحايا   قدمت بلجيكا وتايلند، اللتان كانتا ترأسان آنذاك      
 توصيات حمددة بشأن التنفيذ على الـصعيد الـوطين          ،وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً   

ولكي تعّم فائدة تلك التوصـيات علـى        . )٢٣(للجوانب الوجيهة من خطة عمل كارتاخينا     
ليزيـة، والبـشتو،    كناإلسبانية، واأللبانية، واإل  : صعيد الوطين، فقد أتيحت باللغات التالية     ال

وعالوة على ذلك، ُعرض    . والربتغالية، واخلمري، والداري، والطاجيكية، والعربية، والفرنسية     
يتوقعـه   الذي يوضح ما  " نداء الناجني إىل العمل   "على الدول األطراف، يف قمة كارتاخينا،       

، وااللتزامات ٢٠١٤-٢٠١٠جون من األلغام األرضية من الدول األطراف يف أثناء الفترة     النا
  .اليت قطعها الناجون أنفسهم للمضي بأهداف االتفاقية قدما

عدد رعاية واتِفق يف قمة كارتاخينا على أن الدول األطراف، خاصة تلك املسؤولة عن    -٧٢
 ضحايا األلغام   إشراك قصارى جهدها لضمان     كبري من ضحايا األلغام، ستعزز جهودها وتبذل      

واملنظمات اليت متثلهم وأصحاب املصلحة اآلخرين ومشاركتهم مشاركة تامة وفعالة يف األنشطة 
تعلق من ذلك خبطط العمل واألطر القانونية والسياسات        ي املتصلة مبساعدة الضحايا، خاصة ما    

عـن   اً طرفةدول ٢١ أبلغت  قمة كارتاخينا،منذ و.)٢٤(الوطنية، وآليات التنفيذ والرصد والتقييم    
يف آليات التنفيـذ     أو/والناجني من األلغام وغريهم من املعاقني يف حلقات عمل وطنية           إشراك  

، أوغندا، البوسنة واهلرسك،    أنغوال األردن، أفغانستان، ألبانيا،     :والرصد والتقييم أو يف كليهما    

__________ 

 وإضافة إىل تلك اإلجـراءات األحـد      . ٣٣ حىت اإلجراء رقم     ٢٣خطة عمل كارتاخينا، من اإلجراء رقم        )٢٢(
التعـاون الـدويل    "حتت العنوانني   ترد  ، تتعلق عدة إجراءات     "مساعدة الضحايا "عشر الواردة حتت عنوان     

 .مبساعدة الضحايا "الشفافية"و" واملساعدة
 .APLC/CONF/2009/MISC.6، ٢٠١٤-٢٠١٠توصيات بشأن تنفيذ خطة عمل كارتاخينا، : مساعدة الضحايا ) ٢٣(
 .٢٣خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٢٤(
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قراطية، السلفادور، السنغال، السودان، طاجيكستان، بريو، تايلند، تشاد، مجهورية الكونغو الدمي   
  .بيساو، كرواتيا، كمبوديا، كولومبيا، موزامبيق، نيكاراغوا - العراق، غينيا

واخلاضـعة  واتِفق يف قمة كارتاخينا على أن الدول األطراف، خاصة تلك املسؤولة              -٧٣
آلية تنسيق مشتركة   ت،  تكن قد فعل   عدد كبري من ضحايا األلغام، ستنشئ، إن مل       رعاية  عن  

 لوضع السياسات واخلطط واألطر القانونية الوطنيـة املناسـبة        بني الوزارات وبني القطاعات   
السلطة واملـوارد الالزمـة     ن التنسيقي ب  هذا الكيا تكفل متتع   وتنفيذها ورصدها وتقييمها، و   

ردن، األ:  آلية للتنـسيق، وهـي     ا دول طرف  ٢١، أنشأت   حىت اآلن و. )٢٥(لالضطالع مبهمته 
البوسنة واهلرسك، بوروندي، بريو، تايلنـد، مجهوريـة         أفغانستان، ألبانيا، أنغوال، أوغندا،   

بيـساو،   - الكونغو الدميقراطية، السلفادور، السنغال، السودان، طاجيكستان، العراق، غينيا       
وتشمل األمثلة على ذلك فريق تنـسيق       . كرواتيا، كمبوديا، كولومبيا، موزامبيق، نيكاراغوا    

طاع اإلعاقة يف أفغانستان؛ واللجنة الوطنية لتنسيق شؤون اإلعاقة يف كمبوديـا؛ واجمللـس              ق
األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقات يف األردن؛ واجمللس األعلى لشؤون املعـوقني يف             

ومع ذلك، فإن التنسيق ضعيف يف كثري من احلاالت أو أنه حتت إشراف سلطة أو               . السودان
 من شبكات تنسيق علـى نطـاق    من أن يكون جزءاًتعلقة باأللغام بدالًمركز لإلجراءات امل  

.  للتفامهات اليت اعتمدهتا الدول األطراف يف نريويب وأُعيد تأكيديها يف كارتاخينا   أوسع، وفقاً 
 دولة عّينت كيانات تنـسيق بغيـة تعزيـز          ١٨وعالوة على ذلك، يوجد يف الوقت الراهن        

األردن، أفغانستان، ألبانيا، أنغوال، أوغنـدا،      : ضحايا، وهي الصلة مبساعدة ال  األنشطة ذات   
البوسنة واهلرسك، بوروندي، بريو، تايلند، مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، الـسلفادور،            

  .بيساو، كمبوديا، كولومبيا - السنغال، السودان، طاجيكستان، العراق، غينيا
واخلاضـعة   خاصة تلك املـسؤولة      واتِفق يف قمة كارتاخينا على أن الدول األطراف،         -٧٤

، املفـصلة  ستجمع كل البيانات الـضرورية عدد كبري من ضحايا األلغام،      رعاية  عن  للمساءلة  
حبسب اجلنس والسن، من أجل وضع السياسات واخلطط واألطر القانونية الوطنيـة املالئمـة              

ولوياهتم، ومـدى   وتنفيذها ورصدها وتقييمها بوسائل منها تقييم احتياجات ضحايا األلغام وأ         
توفر اخلدمات املناسبة ونوعيتها، وإتاحة هذه البيانات جلميع أصحاب املصلحة املعنيني وضمان            
إسهام هذه اجلهود يف النظم الوطنية ملراقبة اإلصابات وغريها من النظم الوطنية جلمع البيانـات               

 جتمع البيانات وفقاً    ارف ط ة دول ١٨حىت اآلن   وهناك  . )٢٦(املناسبة الستخدامها يف ختطيط الربامج    
 البوسنة واهلرسـك،   األردن، أفغانستان، ألبانيا، أنغوال، أوغندا،    : هلذا االلتزام املتفق عليه، هي    

بيساو، كرواتيـا،    - بريو، تايلند، السلفادور، السنغال، السودان، طاجيكستان، العراق، غينيا       
دشنت أنغوال مشروعا   :  الذي أُحرز  التقدم األمثلة على    وتشمل. كمبوديا، كولومبيا، نيكاراغوا  

املتفجرات من خملفات احلرب بغيـة إنـشاء قاعـدة          /لتجميع البيانات املتعلقة بضحايا األلغام    
__________ 

 .٢٤طة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم خ )٢٥(
 .٢٥خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٢٦(
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املتفجرات من خملفـات    / إلدراج فئة ضحايا األلغام     جتريبياً بيانات؛ أطلقت كولومبيا مشروعاً   
 إنشاء قاعدة بيانات يف إطـار       احلرب يف اآللية الوطنية لرصد اإلصابات؛ وتعكف كرواتيا على        

املعهد الوطين الكروايت للصحة العامة؛ وتقوم السلفادور بتنفيذ عملية لتنقيح البيانات بغية حتديد             
بيساو، عقب تعـداد     - أسباب اإلصابات يف أوساط ضحايا الرتاعات املسلحة؛ وقامت غينيا        

 جيـري الـسنغال تقـديراً     السكان، بإجراء دراسة استقصائية شاملة لألشخاص املعـوقني؛ و        
حتول دون  كما أشارت الدول األطراف إىل التحديات التالية اليت ال تزال           . الحتياجات الناجني 

االفتقار إىل نظام موحد؛ واالفتقار إىل املوارد البشرية        : كافة املعلومات الضرورية وإتاحتها   مجع  
  .والتقنية واملالية الالزمة لتجميع وحفظ البيانات

واخلاضـعة  ق يف قمة كارتاخينا على أن الدول األطراف، خاصة تلك املـسؤولة             واتِف  -٧٥
 )أو تستعرض وتعدل عند الضرورة    (عدد كبري من ضحايا األلغام، سترسم       رعاية  عن  للمساءلة  

 وتنفذها بغية تلبية احتياجـات ضـحايا األلغـام          السياسات واخلطط واألطر القانونية الوطنية    
واتفـق  . )٢٧(علقة هبم، وتعد امليزانية الالزمة لالضطالع بتلك املهام       وإعمال حقوق اإلنسان املت   

 أيضاً على أن اخلطط ينبغي أن تشتمل على أهداف حمددة وقابلة للقياس والتحقيـق ومناسـبة               
وحمددة املدة، وأنه ينبغي إدماج تلك اخلطط يف سياسات وخطط وأطر قانونية وطنية مناسـبة               

 سياسات وخطـط    توضعأهنا   اً طرف ة دول ٢١أفادت   اخينا،ومنذ قمة كارت  . )٢٨(أوسع نطاقاً 
األردن، أفغانـستان، ألبانيـا، أنغـوال،    : هيهذه الدول ، وعدلتهاأو  نقحتها  وأطر قانونية أو    

أوغندا، البوسنة واهلرسك، بريو، تايلند، تشاد، مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، الـسلفادور،            
بيساو، كرواتيـا، كمبوديـا، كولومبيـا،        - غينياالسنغال، السودان، طاجيكستان، العراق،     

من تلك الدول بإدماج خطط مساعدة الضحايا يف سياسات          ٦وأفادت   .موزامبيق، نيكاراغوا 
 األردن، أفغانـستان، أوغنـدا، الـسلفادور،    :وخطط وأطر قانونية وطنية مناسبة أوسع نطاقاً   

يس أفغانستان على قانون جديد يتعلق     توقيع رئ  ومن األمثلة على ذلك      .بيساو، كمبوديا  - غينيا
حبقوق املعوقني؛ وتوقيع ألبانيا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واعتماد قانون جديد             
مناهض للتمييز؛ واعتمدت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف حلقة العمل الوطنية خطـة عمـل         

انون بشأن إنشاء جملـس لـشؤون       ملساعدة الضحايا؛ ويف العراق، قُدم إىل الربملان مشروع ق        
املعوقني؛ ويف موزامبيق، جيـري اسـتعراض اخلطـة الوطنيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة                

؛ ويف السنغال، مت التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛           ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفترة
 ويف طاجيكستان، متت املوافقة على قانون جديد بشأن احلماية االجتماعية لألشـخاص ذوي            
اإلعاقة؛ ويف تايلند، جتري مراجعة اخلطة الرئيسية ملساعدة الضحايا بغية االمتثال خلطة عمـل              
كارتاخينا؛ ويف أوغندا، مت استعراض ومراجعة اخلطة الشاملة ملساعدة الضحايا ملواءمتها مـع             

وقالت الدول األطراف أيضاً إن    . خطة عمل كارتاخينا واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       
حتول دون وضع السياسات واخلطط واألطر القانونية الوطنية وتنفيذها         تزال   اللتحديات التالية   ا

__________ 

 .٢٧ ورقم ٢٦خطة عمل كارتاخينا، اإلجراءان رقم  )٢٧(
 .٢٧خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء  )٢٨(
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حمدودية املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة لوضع       : ) عند الضرورة  ها وتعديل هاأو استعراض (
  .وتنفيذ ورصد السياسات واخلطط واألطر القانونية الوطنية وتنفيذها

واخلاضـعة  قمة كارتاخينا على أن الدول األطراف، خاصة تلك املسؤولة          واتِفق يف     -٧٦
عدد كبري من ضحايا األلغام، سترصد وتقيم باستمرار التقدم احملـرز يف            رعاية  عن  للمساءلة  

وقـد  . )٢٩(مساعدة الضحايا يف سياق السياسات واخلطط واألطر القانونية األوسع نطاقـاً          
وهـذه الـدول    من ذلـك القبيـل،     للرصد والتقييم  آلية اً طرف ةدول ١٥ حىت اآلن وضعت  

 الـسلفادور،   ،األردن، أفغانستان، ألبانيا، أنغوال، أوغندا، البوسنة واهلرسـك، بـريو          :هي
 األمثلة  ومن. بيساو، كمبوديا، موزامبيق، نيكاراغوا    -  طاجيكستان، العراق، غينيا   ،السنغال

سيق شؤون املعوقني برصد وتقييم خطة      ، مت يف كمبوديا تكليف اللجنة الوطنية لتن       على ذلك 
العمل الوطنية؛ ويف السلفادور، مت إعطاء املسؤولية يف هذا الصدد للجنة التنسيق املشتركة بني              

  دون رصد التقدم وتقييمهولحيزال ي الحتد مثة ن أ الدول األطراف أيضاً     ذكرتو .الوكاالت
  .حمدودية القدرة على تنفيذ آليات الرصد: وهو
واخلاضـعة  ِفق يف قمة كارتاخينا على أن الدول األطراف، خاصة تلك املـسؤولة             وات  -٧٧

 املـستمرة   مـشاركة اخلـرباء   عدد كبري من ضحايا األلغام، ستـضمن         رعايةعن  للمساءلة  
ومسامهتهم الفعالة يف مجيع األنشطة املرتبطة باالتفاقية يف اجملاالت املتعلقة بالـصحة وإعـادة              

ماعية والتعليم والتوظيف واحلقوق اجلنسانية واحلقوق املتعلقة باإلعاقة،        التأهيل واخلدمات االجت  
. )٣٠(إضافة إىل الناجني من األلغام، وذلك جبملة وسائل منها دعم ضم هؤالء اخلرباء إىل وفودها           

طرفاً مثل هؤالء    دولة   ١٦، ضمت   ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران تني  الدائماللجنتني  ويف اجتماعات   
األردن، وأفغانستان، وأوغندا، وبوروندي، والبوسـنة واهلرسـك،        : ا، وهي رباء إىل وفوده  اخل

وبريو، وتايلند، ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، والـسلفادور، والـسنغال، والـسودان،             
وشـارك يف تلـك     . ساو، وكمبوديا، وكولومبيـا، ونيكـاراغوا     يب - وطاجيكستان، وغينيا 

ويف االجتمـاع   . غام األرضية وغريهم من املعاقني     ناجني من األل   ٩يقل عن    ال االجتماعات ما 
حو املشار إليه أعاله، ، على الن إىل وفودها خبرياً   اًف طر ة دول ٢١العاشر للدول األطراف، ضمت     

البوسنة واهلرسك، بريو، تايلنـد،     بوروندي،  األردن، ألبانيا، أنغوال، أوغندا،       إثيوبيا، :وهي
طاجيكـستان،  صربيا،  لسلفادور، السنغال، السودان،    تشاد، مجهورية الكونغو الدميقراطية، ا    

وشارك يف االجتمـاع    . بيساو، كرواتيا، كمبوديا، كولومبيا، موزامبيق، نيكاراغوا      - غينيا
وأشري .  ناج من األلغام األرضية وغريهم من املعاقني       ١١يقل عن    ال العاشر للدول األطراف ما   

غىن عنه يف ضمان مشاركة خرباء الدول        دي دوراً ال  جمدداً إىل أن برنامج الرعاية غري الرمسي يؤ       
األطراف يف جماالت الصحة وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية والتعليم والتوظيف واحلقوق           

  .اجلنسانية واحلقوق املتعلقة باإلعاقة
__________ 

 .٢٨خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٢٩(
 .٢٩خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٣٠(
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واخلاضعة واتِفق يف قمة كارتاخينا على أن الدول األطراف، خاصة تلك املسؤولة              - ٧٨
اإلمساك بزمام األمـور علـى      عدد كبري من ضحايا األلغام، ستعزز       رعاية  ن  عللمساءلة  
، اقترِح يف   ٢٠١٠يونيه  / يف حزيران  تنيالدائماللجنتني  ويف اجتماعات   . )٣١(الوطينالصعيد  
تشمل مسألة اإلمساك بزمام    أن  الدوليني  عقدت لبحث التعاون واملساعدة     استثنائية  جلسة  

التزام قوي    )أ: (مبساعدة الضحايا ستة عناصر، هي    ا يتعلق   األمور على الصعيد الوطين فيم    
آلية تنـسيق     )ب(بإعمال حقوق ضحايا األلغام وغريهم من املعاقني وبتلبية احتياجاهتم؛          

وطنية لديها التفويض الكامل وتوفَّر هلا اإلمكانات البشرية واملالية واملادية الالزمـة ألداء             
عمال حقوق املعاقني، مبن فيهم ضحايا األلغـام،        خطة شاملة وتشريعات إل     )ج(مهامها؛  

التزام ثابت وقوي بتنفيذ السياسات واخلطط والتشريعات وتـوفري           )د(وتلبية احتياجاهتم؛   
القدرة على تنفيذ السياسات واخلطط والتشريعات أو اإلجراءات املتخـذة            )ه(اخلدمات؛  

قـضايا  وطـين يعـىن ب     تنسيق   كيان  )و( الالزمة لبناء تلك القدرة؛      ملواردللحصول على ا  
من الدول األطـراف مـن حيـث        توقعه  ميكن    حتديد ما من شأن     وأشري إىل أن  . اإلعاقة

قد يوفر وسيلة حمددة لتقييم التقدم احملـرز يف     " اإلمساك بزمام األمور على الصعيد الوطين     "
  .هذا اجملال مستقبالً

سيما تلك املـسؤولة     راف، وال ، على أن تقوم الدول األط     قمة كارتاخينا واتُّفق، يف     -٧٩
، بوضع وتنفيذ خطـط     ماأللغام واخلاضعة للمساءلة بشأهن   عن رعاية أعداد كبرية من ضحايا       

 بغية تعزيز وحتسني قدرات النساء والرجال ومجعيـات الـضحايا           لبناء القدرات والتدريب  
ات واخلطـط  واملنظمات واملؤسسات الوطنية األخرى املكلفة بتقدمي اخلدمات وتنفيذ السياس    

 عن  طرفاً دولة   ١٥ومنذ انعقاد مؤمتر القمة، أبلغت      . )٣٢(واألطر القانونية الوطنية ذات الصلة    
أفغانـستان،  :  وهـي  أو تنفيذ خطط لبناء القدرات والتدريب     / بأنشطة لوضع و   هااضطالع

، البوسنة واهلرسك، بريو، تايلند، السنغال، السودان، طاجيكستان      بوروندي،  ألبانيا، أنغوال،   
تشمل، ومن األمثلة على املبادرات املتخذة      .  نيكاراغوا ،العراق، كرواتيا، كمبوديا، كولومبيا   

يف بوروندي، تدريب فنيي األطراف االصطناعية بالتعاون مع تايلند؛ ويف كولومبيـا، بنـاء              
قدرات اجلراحني وأخصائيي إعادة التأهيل يف اثنني من املناطق املتأثرة؛ ويف الـسنغال، بنـاء        

 وأفادت الدول األطراف أيـضاً بـأن   .قدرات مجعية الناجني بغية العمل على حتسني اإلدارة      
خطط لبناء القـدرات     وتنفيذ   زالت تعترضها يف الوفاء بالتزاماهتا بوضع      التحديات التالية ما  

؛ االفتقار إىل مرافق التدريب على املستوى الوطين؛ وحمدودية املوارد املالية والتقنية          : والتدريب
  .وهجرة األشخاص املدربني

__________ 

 .٣٠خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٣١(
 .٣٠ل كارتاخينا، اإلجراء رقم خطة عم )٣٢(
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سيما تلك املـسؤولة     الدول األطراف، وال  تعمل  ، على أن     كارتاخينا واتُّفق يف قمة    -٨٠
اخلـدمات  زيادة  على  ،  معن رعاية أعداد كبرية من ضحايا األلغام واخلاضعة للمساءلة بشأهن         

. )٣٣(خلدماتوضمان إتاحة فرص الوصول إىل هذه ا       إمكانية الوصول إليها  وتسهيل  املالئمة  
اخلدمات توفر   دولة طرفاً عن االضطالع بأنشطة لزيادة        ١٨ومنذ انعقاد مؤمتر القمة، أبلغت      

أفغانـستان، األردن، ألبانيـا، أنغـوال، أوغنـدا،         : إمكانية الوصول إليها  تسهيل  املالئمة و 
 بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو، تايلند، السنغال، الـسودان، طاجيكـستان، العـراق،           

 ومن األمثلة على املبادرات املتخذة .بيساو، كمبوديا، كولومبيا، موزامبيق، نيكاراغوا - نياغي
    يف هذا الصدد، مت يف أفغانستان إنشاء جلنة معنية بتيسري الوصول املـادي يف إطـار فريـق                  
تنسيق قطاع اإلعاقة؛ ويف البوسنة واهلرسك، فُتح مركز جديد لطب العظام يف موستار؛ ويف              

بيساو، أُعيد جتهيز مركز خانريو إلعادة التأهيل البدين يف بيساو وسيعاد فتحه عـن               - نياغي
 ويف األردن، صدرت معايري وطنية العتماد املؤسسات والربامج؛ ويف نيكاراغوا، زيد            قريب،

عدد األطباء يف املناطق النائية؛ ويف بريو، جيري تنفيذ الالمركزية يف خدمات إعادة التأهيـل؛        
 "دليل الدعم النفساين واالجتماعي للناجني من حـوادث األلغـام         " طاجيكستان، صدر    ويف
ليوزعا على موظفي الـوزارات والوكـاالت ذات        " دليل التشخيص الطيب واالجتماعي   "و

الصلة؛ ويف تايلند، جيري تطوير دليل شامل للمهنيني؛ ويف أوغندا، مت وضع معـايري إتاحـة                
سـبيل   يف    طريقها زالت تعترض  الحتديات  مثة  اف أيضاً بأن    وأفادت الدول األطر  . اخلدمات

افتقـار  : ، وهي  إمكانية الوصول إليها   اخلدمات املالئمة وضمان  توفري  الوفاء بالتزاماهتا بزيادة    
املناطق النائية إىل توفري خدمات مالئمة يقدمها موظفون أكفاء؛ وحمدودية تطبيـق املبـادئ              

  . ات؛ وحمدودية املوارد املالية والتقنية واملاديةالتوجيهية املتعلقة بإتاحة اخلدم
سيما تلك املـسؤولة     الدول األطراف، وال  تعمل  واتُّفق يف قمة كارتاخينا، على أن         -٨١

زيـادة وعـي    على  ،  معن رعاية أعداد كبرية من ضحايا األلغام واخلاضعة للمساءلة بشأهن         
 عن زيادة الوعي يف الدوائر احلكومية،       ضحايا األلغام حبقوقهم وباخلدمات املتاحة هلم، فضالً      

ولدى مقدمي اخلدمات وعامة الناس بغية تعزيز احترام حقوق وكرامة ذوي اإلعاقـة، مبـن    
 دولـة طرفـاً عـن       ١٥ومنذ انعقاد قمة كارتاخينا، أبلغت      . )٣٤(فيهم الناجون من األلغام   

: تقـدم يف حتقيقهـا    االضطالع بأنشطة للتوعية من أجل زيادة فهم أهداف هذا االلتزام وال          
أفغانستان، ألبانيا، أنغوال، أوغندا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو، تايلند، الـسلفادور،           

ومن األمثلة على املبـادرات     . السنغال، طاجيكستان، العراق، كمبوديا، كولومبيا، الكونغو     
ومجهوريـة  يف هذا الصدد، عقد حلقات عمل وطنية يف ألبانيا وأنغوال وكمبوديـا             املتخذة  

بيساو والعاق وبريو وأوغندا؛ ويف البوسنة واهلرسك، مت إنشاء          - الكونغو الدميقراطية وغينيا  
موقع على اإلنترنت لتعزيز تبادل املعلومات املتصلة مبساعدة الضحايا؛ وإعداد ونشر كتيـب             

__________ 

 .٣٢ و٣١خطة عمل كارتاخينا، اإلجراءان رقم  )٣٣(
 .٣٣خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٣٤(
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 اإلجابة علـى كافـة      - حقوق وامتيازات األشخاص ذوي اإلعاقة    "يف طاجيكستان بعنوان    
عترضها يف الوفـاء بالتزاماهتـا      يزال   حتد ما مثة  وأفادت الدول األطراف أيضاً بأن      . "سئلةاأل

بتوعية ضحايا األلغام حبقوقهم وباخلدمات املتاحة هلم، فضالً عن زيادة الـوعي يف الـدوائر            
احلكومية، ولدى مقدمي اخلدمات وعامة الناس بغية تعزيز احترام حقـوق وكرامـة ذوي              

وباإلضافة إىل  . االفتقار إىل املوارد املالية والتقنية    : ، وهو فيهم الناجون من األلغام   اإلعاقة، مبن   
اجلهود اليت بذلتها الدول األطراف للتوعية الرامية إىل تعزيز فهـم أهـداف خطـة عمـل                 
كارتاخينا والتقدم يف حتقيقها، لوحظ أيضاً أن منظمات غري حكومية، مثل اهليئـة الدوليـة               

، وذلك على سبيل املثال     ني وفيلق الناجني، قد اختذت مبادرات للغرض نفسه       ملساعدة املعوق 
  ."عن طريق عقد حلقات عمل إقليمية يف عمان ونريويب وسراييفو

اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الـضحايا      ا  فتئ رئيس   ما ،قمة كارتاخينا ومنذ انعقاد     -٨٢
مـن   على مواصلة أعمـال      لهما أساساً يركزان يف عم    واقتصادياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً  

 املسؤولة عن قضايا الرعاية الصحية وإعادة ،ومساعدة السلطات الوطنيةسبقومها يف منصبهما 
يف عملية حتديـد أهـدافها      مساعدة عامة   العمل واإلعاقة،   والتأهيل واخلدمات االجتماعية    

االت اليت وجـدت    يف احل و. اخلاصة والقابلة للقياس ووضع خطط عمل وتنفيذها ورصدها       
على كفالة إمكانية حصول الناجني من منصباً التركيز كان بالفعل خطط تتعلق باإلعاقة، فيها 

الـوزارات املختـصة   التأكد من أن   األلغام على اخلدمات واملزايا املكرسة يف تلك اخلطط، و        
دعم ألعمال  وقد واصلت وحدة دعم التنفيذ تقدمي ال      . بالتزامات دوهلا مبوجب االتفاقية   واعية  

 وعـن طريـق    املشورة جلميع الدول األطراف املعنيـة        تقدميشاركني من خالل    لرئيسني امل ا
 دول أطراف منـذ     عشروقد استفادت من تلك الزيارات      . الزيارات الرامية إىل دعم العملية    

ومجهوريـة الكونغـو    وبوروندي  أوغندا وبريو   و  ألبانيا واألردن  ، هي قمة كارتاخينا انعقاد  
  .راطية وطاجيكستان والعراق وكمبوديا وموزامبيقالدميق
 دعم  شاركان، بفضل دعم مايل قدمته أستراليا عن طريق وحدة        وواصل الرئيسان امل    -٨٣

اجتماعـات اللجنـة    على هامش   خلرباء مساعدة الضحايا    موجه   برنامج مواز    تيسري،  التنفيذ
 ميكن فيه خلرباء    أن تكون حمفالً  وهتدف الربامج إىل    . الدائمة واجتماع الدول األطراف العاشر    

اإلعاقة وسائر اخلـرباء تقاسـم      ذوي  الصحة وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية وحقوق       
حقـوق واحتياجـات    جمال معاجلة   األولويات والتحديات يف    وتبادل اآلراء بشأن    التجارب  

عن الواقع  ويرسم صورة أوضح ضحايا األلغام األرضية وغريهم من األشخاص ذوي اإلعاقة، 
، انصب التركيز بوجه خاص     ٢٠١٠ويف عام   . ش يف العديد من الدول األطراف املتأثرة      ااملع

على تعبئة املوارد واستخدامها، وبناء قدرات الناجني وقدرات منظماهتم، وإعـادة التأهيـل             
 / تـشرين الثـاين    ٢٩ ويف   .اجملتمعي، والتحديات والفرص أمام تنفيذ خطة عمل كارتاخينا       

 من  إلعادة التأهيل اجملتمعي  ، شهدت جنيف إطالق املبادئ التوجيهية اجلديدة        ٢٠١٠ نوفمرب
، التحالف الدويل املعين باإلعاقة والتنمية    جانب منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية و       

   .وذلك بالتوازي مع برنامج اخلرباء املعنيني مبساعدة الضحايا
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املعنيـة  خطوات لتعزيز الروابط بني عمل اللجنة الدائمة      كما اختذ الرئيسان املشاركان       -٨٤
وآليات التنفيذ املوضوعة مبوجب اتفاقية     مبساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً       

 وسبعون دولة طرفاً يف اتفاقيـة حظـر األلغـام           تسعوهناك  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
 دولة ١٣ اقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يشمل  املضادة لألفراد هي أطراف أيضاً يف اتف      

من الدول األطراف اليت أبلغت عن مسؤوليتها جتاه أعداد كبرية من الناجني من األلغام، وهـي         
والـسودان  والـسنغال   إثيوبيا واألردن وأوغندا والبوسنة واهلرسك وبريو وتايلند والسلفادور         

املعنية مبـساعدة الـضحايا     اجتماع اللجنة الدائمة    ويف  . وصربيا وكرواتيا ونيكاراغوا واليمن   
، دعا الرئيسان املشاركان    ٢٠١٠يونيه  /املعقود يف حزيران  وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً     

 الذي حضر بفضل    األستاذ رون مكّالوم، رئيس اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،         
 اللجنة وصلته بتطبيق اجلوانب املتعلقة مبـساعدة         للحديث عن عمل   الدعم املقدم من أستراليا،   

الضحايا ضمن خطة عمل كارتاخينا، مبا يف ذلك احلديث عن املـسائل املتـصلة بـاإلبالغ                
 / ويف اجتماع جلنة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة املعقـود يف تـشرين األول               .والرصد
ل تنفيذ األحكـام املتعلقـة      ، ُدعيت وحدة دعم التنفيذ إىل تبادل خرباهتا يف جما         ٢٠١٠ أكتوبر

  .مبساعدة الضحايا املنصوص عليها يف اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد

  مسائل أخرى جوهرية لتحقيق أهداف االتفاقية  - خامساً 

  التعاون واملساعدة  )أ(  
، بأن احلاجة إىل إقامة شراكات لتحقيق       قمة كارتاخينا أقرت الدول األطراف، أثناء       -٨٥

اإلمساك بزمام وأعربت عن رأي مفاده أن .  أكثر أمهية من ذي قبل التفاقية أصبحت أهداف ا 
ت تـدرك    لضمان إمكانية ازدهار التعاون، وبات     أساسياألمور حبزم على الصعيد الوطين أمر       

وإضافة إىل ذلك، شددت الـدول األطـراف        . بوضوح مغزى عملية اإلمساك بزمام األمور     
أحد أهم التحديات اليت قد تواجهها خالل الفترة املمتدة مـن           على أن    قمة كارتاخينا  أثناء
 يتمثل يف تأمني موارد كافية والتأكد من أن املوارد املتاحة           لعله ٢٠١٤ إىل عام    ٢٠١٠ عام

إمساكها بزمام األمـور     باالحتياجات اليت تعرب عنها الدول األطراف اليت تثبت          تفي جيداً 
  .تفاقيةمن جهود لتنفيذ االتبذله فيما حبزم 
أكثـر مـن ربـع      فإن  مواجهة هذا التحدي والتحديات ذات الصلة،       فيما خيص   و  -٨٦

. )٣٥(بالتعاون واملـساعدة الـدوليني    يتعلق  االلتزامات املتفق عليها يف خطة عمل كارتاخينا        
سـياق  هلذا التعبري الواضح عن االهتمام بتنشيط التعاون واملساعدة الـدوليني يف            استجابةً  و

__________ 

وإضافة إىل ذلك، يتعلق جزء مـن اإلجـراء         . ٥٢ إىل رقم    ٣٤خطة عمل كارتاخينا، اإلجراءات من رقم        )٣٥(
 . بالتعاون واملساعدة٢٨ رقم
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 خاص لاللتزام املقطوع يف كارتاخينا بالعمـل علـى أن تتـضمن             اً بوجه اعتباراالتفاقية، و 
لتحديد االحتياجات وتعبئـة املـوارد        وفعاالًاً  حمدداً  االتفاقية وآلياهتا غري الرمسية وتقدم إطار     

من األولوية هلذه   اً  كبرياً  الوطنية والدولية لتلبيتها، أعطت رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين قدر        
 جلسة استثنائية شاركني،  ساعدة الرئيسني امل  وعقدت الرئيسة، مب  . )٣٦(٢٠١٠سألة يف عام    امل

 /بشأن التعاون واملساعدة الدوليني خالل أسبوع انعقاد اللجنـتني الـدائمتني يف حزيـران             
. ٢٠١٠مـايو  /عن تنظيم حلقة عمل للخرباء بشأن هذه املسألة يف أيار    ، فضالً ٢٠١٠ يونيه

لدول األطراف بشأن   جدول أعمال ا  ت  ثردة أثناء اجللسة االستثنائية أ     عدي وأثريت نقاط هامة  
  .إلمكانية املتابعة يف هذا الصدداً التعاون واملساعدة توخي

 بشأن التعاون واملساعدة    ٢٠١٠يونيه  / املعقودة يف حزيران   اجللسة االستثنائية وأبرزت    -٨٧
 واألخرى مبساعدة   ٥ق إحدامها بتنفيذ املادة     الدوليني احلاجة إىل إجراء مناقشتني خمتلفتني، تتعل      

وأشري إىل أن املسألتني تدخالن ضمن دائرة أوسع هي اإلجراءات املتعلقة باأللغـام،             . الضحايا
وتشارك فيهما  غري أن عملييت إزالة األلغام ومساعدة الضحايا حمددتان جبدولني زمنيني خمتلفني،            

. ر مؤسسية وتنظيمية وطنية وبنود ميزانيات خمتلفـة       ، وترتبطان بأط  خمتلفةوطنية ودولية   أطراف  
وأشري كذلك إىل أن مفهوم اإلجراءات املتعلقة باأللغام بأكمله، باعتباره جماالً متكـامالً مـن               
جماالت املمارسة، رمبا يكون قد أعاق احملاوالت الرامية إىل استخدام املـوارد املتاحـة أجنـع                

اك حاجة إىل زيادة التركيز على النتائج فضالً عـن          وإضافة إىل ذلك، لوحظ أن هن     . استخدام
  .التركيز على الطلبات املتصلة باالرتقاء بالكفاءة والفعالية

وخبصوص تعزيز التعاون واملساعدة الدوليني فيما يتعلق مبساعدة الضحايا، أشري إىل أن              -٨٨
  وختتلف اختالفـاً   مساعدة الضحايا هي أكثر املسائل تعقداً وصعوبة بالنسبة للدول األطراف،         

وأشري أيضاً  . "إزالة األلغام ألغراض إنسانية   "اليت تدخل يف مسمى      عن جمموع األنشطة     جوهرياً
إىل أن الدول األطراف اعترفت، أثناء قمة كارتاخينا، بأن ضمان حقوق ضحايا األلغام وتلبية              

 سياسية ومالية وماديـة     التزاماتيتطلب    وهو ما  احتياجاهتم يتطلبان التزاماً على املدى الطويل،     
مستدامة، سواء من جانب الدول املتأثرة نفسها أو من خالل التعاون واملساعدة الدوليني، وذلك 

وأشري كذلك إىل أن ثالثة من اإلجراءات الواردة        . ٦ املنصوص عليها يف املادة      لاللتزاماتوفقاً  
  . )٣٧(اً مبساعدة الضحايايف باب املساعدة والتعاون ضمن خطة عمل كارتاخينا تتعلق حتديد

 بـشأن التعـاون     ٢٠١٠يونيـه   / املعقودة يف حزيـران    اجللسة االستثنائية وأبرزت    -٨٩
  :من القضايا والفرص فيما يتعلق مبساعدة الضحايااً واملساعدة الدوليني عدد

 عن ضمان حقوق ضحايا األلغـام األرضـية         النهائيةأشري إىل أن املسؤولية       )أ(  
بد لنا أن نأخذ يف االعتبار       وال. الدولةتلك  تلبية احتياجاهتم تقع على عاتق      داخل دولة معينة و   

__________ 

 .٤٨خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٣٦(
 .٤٦ و٤١ و٣٩طة عمل كارتاخينا، اإلجراءات رقم خ )٣٧(
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طائفـة واسـعة مـن      ختص  ،  بعينهاأن األنشطة املتصلة مبساعدة الضحايا، داخل دولة متأثرة         
الوزارات والوكاالت املسؤولة عن الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتعليم والنقل والعدل           

املـساعدة،  تقدمي  ويف الدول القادرة على     . املالية، ورمبا عن مسائل أخرى    والتخطيط والشؤون   
تكون اجلهات الفاعلة الرئيسية عادة هي الوكاالت اإلمنائية والوزارات اليت تنخرط يف جهـود              

ومع ذلك، قد يكون داخل هذه الوكاالت كثري من العناصر الفاعلة الفرعيـة             . التعاون الدويل 
صر املسؤولة عن املساعدة اإلمنائية الثنائية أو عن تقدمي املساعدة عن طريـق             املعنية، ومنها العنا  

لوحظ أن الدول األطراف القادرة على تقدمي املساعدة تشمل أي          ؛ و كيانات متعددة األطراف  
يف ملـساعدهتا   دولة طرف لديها أي شكل من أشكال املساعدة ميكنها تقدميه إىل دولة أخرى              

وأُبرَز . لناجني من األلغام األرضية وغريهم من األشخاص ذوي اإلعاقة        عملياهتا لصاحل ا  حتسني  
يتعلقان باملوارد املالية فحسب، بل إن تقدمي الدعم التقين ودعم بنـاء             أن التعاون واملساعدة ال   

  ؛القدرات الوطنية واإلسهام بالتجهيزات واإلمدادات ُتعترب كلها عناصر هامة
ُيحتمل أن تكون قادرة على     طرفاً   دولة   ١٥٦عن وجود     لوحظ أنه فضالً    )ب(  

، هناك جهات فعالة أخرى مثل املنظمـات  ٣-٦الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة      
، مثلـها يف    تنفيذ الربامج، وأن هذه املنظمات     يف توليد املوارد أو       رئيسياً الدولية تؤدي دوراً  

ب شىت من عمل أي منظمة بعينها       تكون جوان أن  و تكون معقدة  ذلك مثل الدول، ميكن أن    
 إىل أن مجعيات الناجني من أيضاًوأشري ". مساعدة الضحايا "مبا تعتربه الدول األطراف     متصلة  

األلغام األرضية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة هي جهات معنية هامـة فيمـا يتعلـق               
ـ            . ة أخـرى  باألنشطة املتصلة مبساعدة الضحايا، شأهنا يف ذلك شأن منظمات غري حكومي

األوساط املعنية   يف   داًي ج نيعروفاملعضاء  من األ ولوحظ كذلك أن بعض هذه املنظمات هي        
االتفاقية، غري أن هناك منظمات أخرى تشارك بنشاط على الصعيد الوطين يف العمـل            بتنفيذ  

 الدول  تعترب نفسها أهنا تعمل يف اجملال الذي تعّرفه         ال أو التنمية رمبا  /املتعلق بقضايا اإلعاقة و   
وأشري إىل أن زيادة فهم نطاق اخلـدمات املتاحـة يف      ". مساعدة الضحايا "األطراف بوصفه   

املشاركة يف اخلـدمات ذات     الدول املتأثرة تتطلب إجراء جرد شامل جلميع اجلهات الفاعلة          
  ؛"ساعدة الضحايام"  الصلة ب

جـم  احلعدم معرفـة    ، فيما يتعلق مبساعدة الضحايا، على       جرى التأكيد   )ج(  
لألنـشطة  أتيح   امم ألن اجلزء األكرب  الدول األطراف القادرة على املساعدة      قدمته  ا  ملاحلقيقي  

يرد يف أي تقدير لتمويل اإلجـراءات املتعلقـة          ال" مساعدة الضحايا "عترب متسقة مع    اليت ت 
من خالل التعاون الثنائي بني الدول لتعزيـز نظـم          قدم كان    ما جلوأشري إىل أن    . باأللغام

لرعاية الصحية، وبرامج إعادة التأهيل البدين، وخدمات الصحة العقلية، ومتتع األشـخاص            ا
ويف هذا الصدد، أشري إىل أن احلوار بشأن زيادة التعاون          . ذوي اإلعاقة حبقوقهم، وغري ذلك    

أمكن للذين يقدمون ويتلقـون       ما واملساعدة يف جمال مساعدة الضحايا قد يتعزز بدوره إذا        
فيمـا يتعلـق   تقدمي مزيد من اإليضاح ، مبا يف ذلك دعم امليزانية األساسية،  منائيةاملساعدة اإل 
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باحلجم احلقيقي للجهود املبذولة ملساعدة الدول يف وضع اإلجراءات الـضرورية إلعمـال             
  ؛و املعوقني وتلبية احتياجاهتمحقوق األفراد املصابني أ

لدعم األنشطة اليت تعترب متسقة     لوحظ أن الغالبية العظمى من املوارد املتاحة          )د(  
تتدفق دون شك من خالل التعاون اإلمنائي، غري أن الدول األطراف           " مساعدة الضحايا "مع  

يف الفتـرة   ذكر أهنا اسـتثمرت      مليون دوالر    ٢٣٢قبل أن أكثر من     ذكرت من   كانت قد   
 البدين، وسائر  للرعاية الطبية الطارئة، وإعادة التأهيل دعما٢٠٠٩ً و٢٠٠٤املمتدة بني عامي 

أنشطة املساعدة اليت اضطلع هبا مقدمو اخلدمات الدوليون، مثل اللجنة الدوليـة للـصليب              
اجلمعيات الوطنية للـصليب األمحـر      ومنها تلك املضطلع هبا يف بعض األحيان مع         األمحر،  

واهلالل األمحر، واهليئة الدولية ملساعدة املعوقني، وغريها مـن املنظمـات غـري احلكوميـة      
وار بشأن التعاون واملـساعدة     حتسني احل وأشري إىل أن    . ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة    

إىل أي حد   عرفة مدى فعالية استخدام هذه املوارد، و      يتحقق مب ومواصلة تعبئة املوارد ميكن أن      
تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة علـى         يف إطار   تلك اجلهود   ميكن أن تندرج    
  ؛ اليت استخلصتالدروس هي ما، والصعيد الوطين

لوحظ أن بعض اجلهات قد دعت إىل ختصيص نسبة مئوية معينة من التمويل               ) ه(  
ملساعدة الضحايا، بينما أشارت جهات أخـرى إىل        خيصص  املوجه لإلجراءات املتعلقة باأللغام     

 اوجهتـه من  سيما ألنه قد يفضي إىل حتويل األموال         أن ذلك قد يؤدي إىل نتائج عكسية، وال       
 األضـرار الـيت  رتع األلغام ألغراض إنسانية، وهو أحد األنشطة الرئيسية ملعاجلـة     املخصصة ل 

نع وقـوع مزيـد مـن       ملاحمللية يف اجملتمعات اليت متزقها احلرب و      اجملموعات السكانية   صيب  ت
 إىل فهم أفضل ملستوى االحتياجات احلقيقـي مث       التوصل  وأشري إىل أن املطلوب هو      . الضحايا

  ؛ تنفيذ االتفاقية لدعم جانب آخرجانب معني يفسلب  من تقدمي التمويل بناء على ذلك، بدالً
، علـى املعـىن   ، يف قمة كارتاخينـا اتفقتأشري إىل أن الدول األطراف قد         )و(  

هنـاك   أن، و٥الوطين فيما يتعلق بتنفيذ املادة األخذ بزمام األمور على الصعيد   "املقصود بعبارة   
األخذ "تنتظره أطراف االتفاقية من الدول املتأثرة من حيث          تحديد ما بالشيء نفسه   فرصة لفعل   

ومثلما ذُكر أعاله، اقُترحـت     . فيما يتعلق مبساعدة الضحايا   "  الوطين بزمام األمور على الصعيد   
 بشأن التعاون واملساعدة الدوليني عناصر      ٢٠١٠يونيه  / املعقودة يف حزيران   اجللسة االستثنائية يف  
  .مساعدة الضحايايف جمال الوطين ا يتعلق باألخذ بزمام األمور على الصعيد فيم
 بـشأن التعـاون     ٢٠١٠يونيـه   / املعقودة يف حزيـران    اجللسة االستثنائية وأبرزت    -٩٠

  :٥من القضايا والفرص فيما يتعلق بتنفيذ املادة اً واملساعدة الدوليني عدد
راف الثماين والـثالثني الـيت       دولة من أصل الدول األط     ٣٢أشري إىل أن      )أ(  

حاجـة إىل   أهنـا يف     قد ذكرت    ٥تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف املادة       بعد  تكمل   مل
تطرح املساعدة يف الوفاء بالتزاماهتا، وأن الفجوة بني االحتياجات املقدرة والتربعات املتوقعة            

  ؛الدول األطرافضمان امتثال هذه الرامية إىل تحديات أمام اجلهود العديد من ال
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اعُترف بأن الدول األطراف واجلهات العاملة يف جمال إزالة األلغـام قـد               )ب(  
اً لتحديات اليت يثريها واجب تطهري مجيع املناطق امللغومة، وبأن تقدم         افهم  أحرزت تقدماً يف    

 املطهرة  قد أحرز يف سبيل زيادة الكفاءة والفعالية يف عملية إزالة األلغام، وبأن املساحة            اً  باهر
ولوحظ أن العديد من الـدول  .  كبرياًأو املفرج عنها يف السنوات األخرية قد اتسعت اتساعاً      

حتدد بعد بدقة مواقع املناطق امللغومة بالرغم من االستثمارات اهلائلة يف عمليات              مل األطراف
ـ             يت أقرهتـا   املسح، ومع ذلك هناك إمكانية كبرية لزيادة اإلنتاجية باستخدام جمموع النُهج ال

 إىل  أيضاًوأشري  . الدول األطراف يف وقت سابق لإلفراج عن املناطق اليت يشتبه يف خطورهتا           
  ؛اع إزالة األلغام ألغراض إنسانيةلزيادة الكفاءة على كامل نطاق قط أن هناك جماالً

 فيما يتعلق   "الوطيناإلمساك بزمام األمور على الصعيد      "أشري إىل أن تعريف       )ج(  
االلتزامات ذات الصلة الـواردة يف      ، وكذلك   قمة كارتاخينا ، الذي اعُتمد يف     ٥ملادة  بتنفيذ ا 

 ٦ يتيح للدول األطراف خارطة طريق للتنفيذ العملي للمـادة        هو مما   خطة عمل كارتاخينا،    
  :تشمل العناصر التاليةهذه أن خارطة الطريق علماً ب إزالة األلغام،  لعمليةدعماً

  ؛الوطينم األمور على الصعيد املطالبة باإلمساك بزما '١'
  ؛)٣٨(حتديد املهام '٢'
  ؛)٣٩(جرد املوارد الالزمة لتنفيذ املهام '٣'
   ؛)٤٠(اإلبالغ عن االحتياجات من التعاون واملساعدة الدوليني '٤'
   ؛)٤١(املساعدةالدفاع عن مطلب  '٥'
   ؛)٤٢(الحتياجاتا تلبية '٦'
   ؛)٤٣(النظراءمن الدعم التماس  '٧'
يسلط الـضوء   تربعات إلزالة األلغام قد     لوحظ أن جرد الطلبات املالية وال       )د(  

معلومات ميكـن أن تـساعد يف       التواصل ولكن ليس تقدمي     على حنو يسهل    ما   مشكلة   على
ـ . حتديد سبل مواءمة االحتياجات يف الدول األطراف املتأثرة مع املوارد املتاحة        ه وأشري إىل أن

أال يقتـصر   بد    ال ،٥ املادة   بتنفيذاملتعلقة   ٦ املادةأحكام   مناقشات مفيدة بشأن     لكي جترى 
 حنو حتقيق فهم أفضل ملـا ينطـوي عليـه     ضي قدماً متاملالية وحدها بل    على املسائل    هانطاق

  .الذي يتسم بالكفاءة والفعاليةالتعاون الدويل 

__________ 

 .١٤خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٣٨(
 .٣٤خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٣٩(
 .٣٥  رقمخطة عمل كارتاخينا، اإلجراء )٤٠(
 .٥٠ و٣٥  رقمخطة عمل كارتاخينا، اإلجراءان )٤١(
 .٣٨ و٣٧خطة عمل كارتاخينا، اإلجراءان رقم  )٤٢(
 .٣٦ء رقم خطة عمل كارتاخينا، اإلجرا )٤٣(
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 / املعقـودة يف حزيـران     اجللـسة االسـتثنائية    خالل   ،يسمح ملورغم أن الوقت      -٩١
 يف  ، فقد ظل واضحاً   اتتدمري املخزون مسألة   مبناقشة   ،ة بشأن التعاون واملساعد   ٢٠١٠ يونيه
دولـتني  متكني معاجلة املسائل املتصلة بالتعاون واملساعدة أمر حموري لضمان         أن ٢٠١٠ عام

وأشري إىل أنه ملا كانت هاتان الدولتان الطرفان . ٤بالتزاماهتما مبوجب املادة     من الوفاء طرفني  
، فضمان امتثاهلما معاً لالتفاقية مسألة تعـين        ٦ من املادة    ١ة  للفقرقد التمستا املساعدة وفقاً     

  .مجيع الدول األطراف
ويف قمة كارتاخينا، اقترحت زامبيا، بدعم من جهات فاعلة أخرى، إنشاء جلنة دائمة               -٩٢

وأعربـت  . جديدة ملواجهة التحديات املتصلة بالتعاون واملساعدة الدوليني يف سياق االتفاقيـة          
 ٢٠١٠ يونيـه / املعقودة يف حزيـران    اجللسة االستثنائية تأييد هذا املقترح أثناء     عن  وفود   عدة
  .التعاون واملساعدة بشأن
الدول األطراف اليت تقـع علـى عاتقهـا         تعمل  على أن    قمة كارتاخينا واتُّفق يف     -٩٣

ساعدة تحديد وتطهري املناطق امللغومة، ومبالتزامات بتدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد، و   
إطالع الدول األطراف األخرى واملنظمات ذات الصلة على احتياجاهتا         على  ضحايا األلغام،   

من املساعدة املالية أو التقنية أو غري ذلك من أشكال التعاون واملساعدة الدوليني، إن كانت               
للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، وحتديـد هـذه األنـشطة          يف حاجة إىل شيء من ذلك       

. )٤٤(بارها أنشطة ذات أولوية يف إطار األهداف واالستراتيجيات اإلمنائيـة ذات الـصلة            باعت
، واصل كل من فريق األمم املتحدة املعـين مبكافحـة األلغـام،             قمة كارتاخينا ومنذ انعقاد   

سيما دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي              وال
واليونيسيف تطبيق استراتيجية األمم املتحدة املشتركة بني الوكـاالت يف          ) ج اإلمنائي الربنام(

حتقيـق أهـداف   هبدف التشجيع على   ٢٠١٠-٢٠٠٦جمال األعمال املتعلقة باأللغام للفترة      
التفاقية وسائر الصكوك ذات الصلة واالمتثال      با التقّيد الكامل األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية و    

 ٢٥ ، قدم الربنامج اإلمنائي واليونيسيف والدائرة الـدعم إىل         كارتاخينا ذ انعقاد قمة  ومن. هلا
وأشارت منظمة الدول األمريكية إىل أهنا      .  من االتفاقية  ٥هي يف طور تنفيذ املادة      طرفاً  دولة  

أبرمت اتفاقات دائمة مع إكوادور وبريو وكولومبيا لتقدمي الدعم املايل والتقين ألنشطة إزالة             
  .الدعم وُيتفق عليها سنوياًهذا  تفاصيل ُتحددو. أللغام واألنشطة ذات الصلةا

واعتمدت الدول األطراف، يف قمة كارتاخينا، التزامات لضمان استمرارية واستدامة            -٩٤
 بتقدمي املوارد، وتوفري متويل متعدد السنوات حيثما أمكن، وتقدمي مساعدة ماليـة أو              اتالتعهد

 أسترالياومنذ انعقاد قمة كارتاخينا، شرعت      . )٤٥(ددة السنوات عند اإلمكان   مادية أو تقنية متع   
، مبا يشمل تقدمي التزامات     ٢٠١٤-٢٠١٠ املتعلقة مبكافحة األلغام للفترة      إستراتيجيتهايف تنفيذ   

__________ 

 .٣٥خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٤٤(
 .٣٩ و٣٨ و٣٧خطة عمل كارتاخينا، اإلجراءات رقم  )٤٥(
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 عن مواصلة التزامها الراسخ بتنفيذ االتفاقية من خالل         سويسراوأعربت  . مالية متعددة السنوات  
شـراكتها  علـى    النـرويج وشددت  . ٢٠١١-٢٠٠٨ ملكافحة األلغام للفترة     استراتيجيتها

. طويلة األمد بني الـدول األطـراف      الشراكة  ال على   االستراتيجية مع موزامبيق باعتبارها مثاالً    
 بأهنا ستظل ملتزمة مبكافحة األلغام بناء على خطة عمل كارتاخينا وبأهنا تفـضل              أملانياوأفادت  

تراجع عاملي يف   حدوث   للدول األطراف يف االتفاقية، وأشارت إىل إمكانية         تقدمي تربعات كثرياً  
 علـى    أهنا تعمل حاليـاً    النمساوإضافة إىل ذلك، أوردت     . امليزانيات اخلاصة مبكافحة األلغام   

  .٢٠١١ صياغة استراتيجية جديدة ملكافحة األلغام سيبدأ تنفيذها اعتباراً من عام
 على تقدمي الـدعم،  على أن تسعى الدول األطراف القادرة قمة كارتاخيناواتُّفق يف     -٩٥

اهتا  أهداف االتفاقية، إىل مواصلة دعم الدول األطراف اليت أجنزت أداء التزام           انطالقاً من روح  
 فيما تبذله من جهود للتصدي لآلثار اإلنسانية املترتبة على التلوث باأللغـام             ٥مبوجب املادة   

، زامبياويف سياق هذا االلتزام، تلقت      . )٤٦(ليت خلفتها احلروب  وغريها من الذخائر املتفجرة ا    
لكـي   النـرويج  من   ، دعماً التزاماهتا بإزالة األلغام  يف قمة كارتاخينا أهنا أوفت ب     اليت أبلغت   

عن الذخائر غري املنفجرة    أية معلومات   متابعة  من  ملنظمة النروجيية للمساعدة الشعبية     تتمكن ا 
  .٢٠٠٩يا لأللغام األرضية لعام تنفيذ مسح زامبترد أثناء 

أنـشطة  تكييف   ضمان    على على أن الدول األطراف القادرة     واتُّفق يف قمة كارتاخينا     -٩٦
لنـوع  ومراعية للـسن    حبيث تكون   التعاون واملساعدة الدوليني، مبا يف ذلك التعاون اإلمنائي،         

 مدعوة  وادث األلغام اجلنس وشاملة ومتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم الناجون من ح          
ويف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية مبساعدة الـضحايا وإعـادة اإلدمـاج            . )٤٧(ألن تفعل ذلك  

، ُنظمت جلسة اسـتثنائية للتوعيـة       ٢٠١٠يونيه  /االجتماعي واالقتصادي املعقود يف حزيران    
 وغريهم مـن    بالتنمية الشاملة بوصفها آلية مالئمة تضمن تكافؤ الفرص بالنسبة لضحايا األلغام          

حترص مجيع  اتُّفق أيضاً على أن     ويف قمة كارتاخينا،    . املعوقني، شأهنم شأن سائر شرائح اجملتمع     
استناد املساعدة املقدمة يف جمال األعمال املتعلقة باأللغـام إىل دراسـات            على  الدول األطراف   

 لنوع اجلـنس    استقصائية مناسبة وحتليالت لالحتياجات واستراتيجيات مالئمة للسن ومراعية       
ومنذ انعقاد قمة كارتاخينا، واصلت الدول األطراف دعـم         . )٤٨(كلفةتوُنهج فعالة من حيث ال    

إجراءات مكافحة األلغام يف إطار احلملة السويسرية حلظر        يف  اجلنسانية  املسألة  الربنامج املتعلق ب  
نساين يف تنفيذ   اجلنظور  املضرورة مراعاة   التشجيع على   األلغام األرضية، الذي استمر بدوره يف       

وقد استخدمت منظمات غري حكوميـة،      .  تنفيذاً متساوياً  مشاريع اإلجراءات املتعلقة باأللغام   
مثل الفريق االستشاري املعين باأللغام، أفرقة متوازنة من حيث نوع اجلنس إلجراء املقـابالت              

.  األراضـي وتـسليمها    بغية الوصول إىل مجيع أفراد اجملتمعات احمللية فيما يتعلق بعملية تطهري          
__________ 

 .٤٠خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٤٦(
 .٤١خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٤٧(
 .٥٢خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٤٨(
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وإضافة إىل ذلك، واصلت دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام دعم االستراتيجيات            
وفضالً عن ذلك، . املراعية لنوع اجلنس، وذلك من خالل التعاون بني اإلدارات وبني الوكاالت         

ية اجلديـدة لـربامج     ، املبادئ التوجيهية اجلنسان   ٢٠١٠مارس  /وضعت األمم املتحدة، يف آذار    
األعمال املتعلقة باأللغام ملساعدة مقرري السياسات واملوظفني امليـدانيني املعنـيني مبكافحـة             

  .األلغاممبكافحة بإدماج منظور جنساين يف مجيع العمليات املتعلقة  األلغام
 يف صـياغة املبـادئ   ،٢٠١٠عـام   مطلع  يف   ،ويف اآلونة األخرية، سامهت الدائرة      -٩٧

. إدارة الدعم امليداين من أجل مراعاة املنظور اجلنساين     /هية إلدارة عمليات حفظ السالم    التوجي
وإضافة إىل ذلك، صدرت مبادئ توجيهية جنسانية جديدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام متثـل   

ويف إطـار   .  عليها لزيادة تعزيز مراعاة املنظور اجلنساين يف تلك اإلجراءات         استراتيجية متفقاً 
اون مع اليونيسيف والربنامج اإلمنائي، ختطط الدائرة لتنظيم حلقة العمل املعنية بالـشؤون             التع

 لوضع خطط ٢٠١١اجلنسانية يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف الشرق األوسط يف بداية عام       
املمارسات والـدروس اجليـدة،   واستخالص عمل خاصة بكل بلد تراعي املنظور اجلنساين،  

  .بادئ التوجيهية اجلنسانية اجلديدة لربامج األعمال املتعلقة باأللغامواستعراض امل
على أن تسهم مجيع الدول األطراف يف زيادة تطوير املعـايري            واتُّفق يف قمة كارتاخينا     -٩٨

الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام واليت سُتستخدم كإطار مرجعي لوضع معـايري وإجـراءات              
. )٤٩(ل جوانب مشكلة التلوث باأللغام وغريها من الذخائر املتفجـرة         تشغيلية وطنية ملعاجلة ك   

ومنذ انعقاد قمة كارتاخينا، واصل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض إنـسانية إدارة              
 يتعلـق األمـر   و. مشروع املعايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام، نيابة عن األمـم املتحـدة           

للمساعدة يف تصميم معايري    اتصاالت   إجراءمة، ووضع أخرى جديدة، و    استعراض املعايري القائ  ب
أفغانستان ثالث دول هي    ومنذ انعقاد قمة كارتاخينا، تلقت      . وطنية لإلجراءات املتعلقة باأللغام   

الً علـى    مثـا  ١١وهناك اآلن   . والعراق وغينيا بيساو الدعم من املركز لوضع معايريها الوطنية        
  . على املوقع الشبكي اخلاص باملعايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغاماًراملعايري الوطنية منشو

  الشفافية وتبادل املعلومات  )ب(  
هي غينيـا   و كانت هناك واحدة من الدول األطراف،     ،  قمة كارتاخينا لدى اختتام     -٩٩

 ذلك تجاوزي الأ على ، يف أقرب وقت ممكن عملياً     ،بعد لاللتزام باإلبالغ  مل تتمثل    ،االستوائية
، عن املسائل اليت يلزم     هلا بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة         يوماً ١٨٠يف كل األحوال    

، ٢٠٠٩وإضـافة إىل ذلـك، ففـي عـام          . ٧ للمادة   وفقاًتقدمي معلومات شفافة بشأهنا     
 معلومات حمدثة، على النحو املطلوب، تشمل السنة التقوميية املاضـية،  طرفاً دولة   ٩٤ قدمت

، كـاد معـدل     قمة كارتاخينا ولدى اختتام   .  تلك املعلومات  طرفاً دولة   ٦١تقدم   نما مل بي
  . يف املائة٦٠ يصل إىل ٢٠٠٩اإلبالغ السنوي اإلمجايل يف عام 

__________ 

 .٤٩خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٤٩(
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مجيـع  إذا كانـت    ، أعربت الدول األطراف عن رأي مفاده أنه         قمة كارتاخينا ويف    -١٠٠
تنفيذ، فإن هلذا االلتزام أمهيـة خاصـة        الدول األطراف ملزمة بتقدمي معلومات حمدثة عن ال       

، ٤بالنسبة للدول األطراف اليت تقوم بتدمري خمزوهنا من األلغام املضادة لألفراد مبوجب املادة              
، والدول األطـراف  ٥ ألحكام املادة وفقاًوالدول األطراف اليت تقوم بتطهري املناطق امللغومة        

، وتلك الـيت تـضطلع      ٣ اليت تسمح هبا املادة      اليت حتتفظ باأللغام املضادة لألفراد لألغراض     
والحظت الدول األطراف أن العديد من الدول األطراف اليت         . ٩ ألحكام املادة    وفقاًبتدابري  

، والدول األطراف اليت احتفظت باأللغام املضادة لألفـراد         ٥هي بصدد تنفيذ أحكام املادة      
 وفقاًذ تدابري قانونية أو غريها من التدابري        تبلغ بعد عن اختا     مل أو اليت /لألغراض املسموح هبا و   

  .حتّدث املعلومات املتعلقة بالشفافية على النحو املطلوب  مل،٩ألحكام املادة 
واتُّفق يف قمة كارتاخينا على أن تقوم الدول األطراف اليت مل تقدم تقاريرها األوليـة                 -١٠١

 ٧تقارير األولية للشفافية مبوجب املـادة        بالوفاء على الفور بالتزامها بتقدمي ال      ٧مبوجب املادة   
 غري ممتثلة اللتزامها باإلبالغ     غينيا االستوائية ومنذ قمة كارتاخينا، بقيت     . )٥٠(وبتحديثها سنوياً 

 بعد دخـول     يوماً ١٨٠ ذلك يف كل األحوال      يتجاوز الأ على   ،يف أقرب وقت ممكن عملياً    
 وفقـاً يت يلزم تقدمي معلومات شفافة بـشأهنا        ، عن املسائل ال   هلااالتفاقية حيز النفاذ بالنسبة     

 التالية معلومات   ٦٣    ، مل تقدم الدول األطراف ال     ٢٠١٠وإضافة إىل ذلك، ففي عام      . ٧ للمادة
أنتيغوا وبربودا،  : ٢-٧وفقاً للمادة    كما هو مطلوب منها      ٢٠٠٩حمدثة تشمل السنة التقوميية     

، بربادوس، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتـسوانا،        أوروغواي، آيسلندا، بابوا غينيا اجلديدة، باالو     
 ليشيت، جامايكا، جزر البهاما، جزر سـليمان،        -بوركينا فاسو، بوليفيا، ترتانيا، توغو، تيمور       

جزر القمر، جزر كوك، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية الكونغو،           
بويت، دومينيكا، الرأس األخضر، رواندا، زمبابوي،      مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جي    

س، سـانت  ت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفنسنفساموا، سان تومي وبرينسييب، سانت    
لوسيا، السلفادور، سلوفينيا، سوازيلند، السودان، سورينام، سرياليون، سيشيل، غابون، غانا،          

س، كينيا، ليبرييا، ليسوتو، مالطـة، مـايل،        غرينادا، غينيا، فانواتو، فيجي، الكامريون، كرييبا     
 كـانون  ٣ويف . مدغشقر، ملديف، موريشيوس، ناورو، النيجر، نيوي، هـاييت، هنـدوراس   

  . يف املائة٥٩ عن قليالً ٢٠١٠ معدل اإلبالغ السنوي لعام زاد، ٢٠١٠ديسمرب / األول
زيادة مرونة عملية    علىمجيع الدول األطراف    تعمل  على أن    واتُّفق يف قمة كارتاخينا     -١٠٢

 إىل أقصى حد واالستفادة منها اسـتفادة تامـة بوصـفها أداة             ٧تقدمي التقارير مبوجب املادة     
معلومات عن املسائل اليت قد     لتقدمي  " Jاالستمارة  "للمساعدة يف التنفيذ، بوسائل منها استخدام       

ن واملـساعدة الـدوليني،     تساعد يف عملية التنفيذ ويف تعبئة املوارد، مثل املعلومات عن التعاو          
، واملعلومات عن التدابري اجلاري اختاذهـا     واحتياجات هؤالء  ساعدة الضحايا املبذولة مل هود  اجلو

__________ 

 .٥٤ رقم خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء )٥٠(
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وإضافة إىل ذلـك،    . )٥١(لضمان مراعاة نوع اجلنس يف مجيع جوانب األعمال املتعلقة باأللغام         
عـن  دم احملرز، مبا يف ذلك      اتُّفق على تشجيع الدول األطراف املعنية على تقدمي تقارير عن التق          

املوارد املخصصة للتنفيذ والتحديات املطروحة أمام حتقيق أهدافها املتعلقة مبساعدة الـضحايا،            
وعلى تشجيع الدول األطراف القادرة على توفري املساعدة على أن تقدم تقارير تـبني كيفيـة                

  . )٥٢(احتياجاهتم جلهود الرامية إىل إعمال حقوق ضحايا األلغام وتلبيةتعاملها مع ا
لتقـدمي  " Jاالستمارة  "ومنذ انعقاد قمة كارتاخينا، استخدمت الدول األطراف التالية           -١٠٣

األرجنـتني، إسـبانيا،   : تعبئة املواردمعلومات عن املسائل اليت قد تساعد يف عملية التنفيذ ويف       
جيكا، بورونـدي، البوسـنة     أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، أوغندا، بل       

واهلرسك، تايلند، تركيا، تشاد، اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، سلوفاكيا، السنغال، سويسرا،          
 بيساو، فرنسا، الفلبني، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كولومبيا، التفيـا، ليتوانيـا،    -شيلي، غينيا   

ف، قـدمت الـدول التاليـة    ومن بني هذه الدول األطـرا     . مالوي، النرويج، هولندا، اليابان   
أو التعاون  /هم وتلبية احتياجاهتم و   معلومات عن ضحايا األلغام واجلهود املبذولة إلعمال حقوق       

أفغانستان، ألبانيا، البوسنة واهلرسك، تايلند، تركيا، تـشاد،        : واملساعدة الدوليني يف هذا اجملال    
  . موزامبيق، النرويج، اليابان بيساو، كرواتيا، كمبوديا،-السنغال، سويسرا، شيلي، غينيا 

على أن تقوم مجيع الدول األطراف بإجراء استعراض منتظم          قمة كارتاخينا واتُّفق يف     -١٠٤
للتأكد مـن   ،  ٣لعدد األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا لألغراض املسموح هبا مبوجب املادة            

دمري مجيع األلغام اليت تزيـد      الضروري هلذه األغراض، وت   املطلق  احلد األدىن   هذا العدد ميثل    
 / نيـسان  ٢٩، يف   قـربص ، بعثـت    قمـة كارتاخينـا   ومنذ انعقاد   . )٥٣(على ذلك العدد  

 منها  تعبرياً"،  بأن، رسالة خطية إىل رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين، إلبالغها          ٢٠١٠ أبريل
حملتفظ هبـا   باستعراض عدد األلغام ا   قامت قربص   ،  "عن التزامها بتنفيذ خطة عمل كارتاخينا     

.  من األلغام احملتفظ هبالغماً ٤٩٤قررت، نتيجة لذلك، تدمري و من االتفاقية، ٣مبوجب املادة 
. لالحتفاء بتدمري هـذه األلغـام       ، نظمت قربص حفالً   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٨ ويف

لغماً  ٢ ٥٢٤، بتدمري   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٥ بأهنا قامت، يف     إندونيسياوأفادت  
 لألفراد كانت قد أبلغت من قبل عن احتفاظها هبا لألغراض املسموح هبا، أما األلغام               اداًمض

ُتستخدم كمواد تعليمية لتعزيز قدرات الضباط علـى        ف ،املضادة لألفراد املتبقية اليت حتتفظ هبا     
ملشاركة إندونيسيا يف عمليات وذلك يف إطار االستعدادات حتديد األلغام وكشفها وتدمريها، 

ـ      نظراً ألن    بأنه   تايلندوأفادت  . ألمم املتحدة حلفظ السالم   ا اً عدد األلغام احملتفظ هبـا مرتفع
املتعلقة ها  خططفإهنا ستعيد النظر يف     مقارنة بعدد األلغام املستخدمة لألغراض املسموح هبا،        

  .٢٠١٨تزامها بالتخلص من مجيع األلغام حبلول عام ل ال لكي متتثلباأللغام احملتفظ هبا

__________ 

 .٥٥خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٥١(
 .٢٨خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٥٢(
 .٥٦خطة عمل كارتاخينا، اإلجراء رقم  )٥٣(
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 علـى    سـنوياً  على أن تقدم مجيع الدول األطراف تقريراً       قمة كارتاخينا واتُّفق يف     -١٠٥
أساس طوعي عن اخلطط املتعلقة باأللغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا وعن االستعمال الفعلـي            

. يف عدد األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا      ختفيض  هلذه األلغام، وتوضح أسباب أي زيادة أو        
 لألفـراد يف    لغمـاً مـضاداً    ٣٠ عن استخدام    اجلزائر، أبلغت   قمة كارتاخينا ذ انعقاد   ومن

 األرجنـتني وأفادت  .  لألغراض املسموح هبا   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ و ٢٠ يومي
لالختبار امليـداين وقـدمت     )  ألغام ١٠(للتدريب و  )لغماً ١١٦ ( منها لغماً ١٢٦باستخدام  

 لألفـراد خـالل الفتـرة املمتـدة مـن      لغماً مضاداً ٤٨٥معلومات عن خطط الستعمال   
حتتفظ به من األلغام     أن ما ،  ٢٠١٠، يف عام    أسترالياوأبلغت  . ٢٠١٥ إىل عام    ٢٠١١ عام

، وأفـادت بـأن   ٢٠٠٩ما كانت قد أبلغت عنه يف عام      ع لغماً ٤٠  نقص ب  M16من طراز   
 يف  لغمـاً  ٤١لت  اسـتعم ا  أهن بلجيكاوذكرت  .  ُتستعرض وُتقيَّم بانتظام   امستويات خمزوهن 

وأبلغت .  لتعليم وتدريب خرباء إبطال الذخائر املتفجرة واختصاصيي إزالة األلغام ٢٠٠٩ عام
ما ع لغماً ١٤٥  تراجع عدد األلغام اليت حتتفظ هبا ب      ، عن   ٢٠١٠، يف عام    البوسنة واهلرسك 

اجع عـدد   تر، عن   ٢٠١٠، يف عام    الربازيلوأبلغت  . ٢٠٠٩كانت قد أبلغت عنه يف عام       
، وذكرت أهنـا    ٢٠٠٩ما كانت قد أبلغت عنه يف عام        ع لغماً ٩٣٥  باأللغام اليت حتتفظ هبا     

يف األنـشطة  على النحو املناسب حتتفظ بألغام للتدريب للسماح للجيش الربازيلي باملشاركة     
ظ هبا  تراجع عدد األلغام اليت حتتف    ، عن   ٢٠١٠، يف عام    بلغارياوأبلغت  . الدولية إلزالة األلغام  

األلغـام  أهنا حتـتفظ ب   كنداوذكرت  . ٢٠٠٩يف عام   أبلغت عنه   ما كانت قد    ع ألغام   ١٠  ب
املضادة لألفراد لدراسة آثار انفجارها يف املعدات، ولتدريب اجلنود على إجـراءات إبطـال              

األلغـام األرضـية، وأشـارت إىل أهنـا         إظهار آثار   مفعول األلغام احلية املضادة لألفراد، و     
 ،٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٠ إىل   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٩ خالل الفترة املمتدة من      استخدمت،

  .ثالثة ألغام مضادة لألفراد ألغراض البحث والتطوير وألغراض التدريب
 يف دورات تدريبية لفائـدة      ٢٠٠٩يف عام   لغماً   ٧٢٥ عن استخدام    شيليوأبلغت    -١٠٦

 ٢٠٠٩لألفراد يف عـام     لغماً مضاداً    ٨٤ باستخدام   كرواتياوأفادت  . أخصائيي إزالة األلغام  
 لألفراد يف   لغماً مضاداً  ١٧٥الختبار وتقييم آالت إزالة األلغام، وذكرت أهنا تتوقع استعمال          

 إىل أهنا نقلت ستة ألغام لألغراض املـسموح         قربصوأشارت  .  لألغراض نفسها  ٢٠١٠ عام
أبلغت و. هباحتتفظ   تفراد كان  لأل لغماً مضاداً  ٤٩٤عن تدمري   اً  عن إبالغها سابق    هبا، فضالً 

 لتدريب وتعليم أخصائيي إبطال     ٢٠٠٩ يف عام    لغماً ٢٤استعمال  عن   اجلمهورية التشيكية 
بعدد يقل ، عن االحتفاظ ٢٠١٠، يف عام الدامنركوأبلغت . الذخائر املتفجرة احلاليني واجلدد 

تعليم ألغراض  لغام  ، وعن احتفاظها باأل   ٢٠٠٩ما كانت قد أبلغت عنه يف عام        علغماً   ٤٠  ب
زيـادة عـدد    ، عن   ٢٠١٠، يف عام    إريترياوأبلغت  . وتدريب اجملندين والوحدات اهلندسية   

وأفـادت  . ٢٠٠٩يف عـام  أبلغت عنـه  ما كانت قد ع لغماً ٦٣  حتتفظ به من األلغام ب  ما
ما كانت قد أبلغـت عنـه يف        ع لغماً ٢٧  ببعدد يقل   ، باالحتفاظ   ٢٠١٠، يف عام    فرنسا
 لتدريب  ٢٠٠٩ لألفراد يف عام     لغماً مضاداً  ١٧٦ إىل استخدام    أملانياوأشارت  . ٢٠٠٩ عام
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األخصائيني والكالب والختبار وتقييم معدات ونظم وتكنولوجيات مكافحة األلغام، مبا يف           
، اليونـان وأبلغت . ذلك اختبار تكنولوجيات متعددة اجملسات لكشف األلغام والبحث عنها   

ما كانت قد أبلغـت     ع لغماً ١ ٠٦٦  اظ بعدد من األلغام يقل ب      االحتف ، عن ٢٠١٠ عام يف
، وعن االحتفاظ باأللغام لتدريب اجلنود على كشف األلغـام وإزالتـها            ٢٠٠٩ عنه يف عام  

 ٢ ٥٢٤  االحتفاظ بعدد يقـل ب  عن إندونيسياوأبلغت  . وعلى استخدام الكالب يف كشفها    
استعمال األلغـام كمـواد تعليميـة       ، وعن   ٢٠٠٩يف عام   أبلغت عنه   ما كانت قد    ع لغماً

لزيادة قدرات الضباط على حتديد األلغام األرضية وكشفها وتدمريها، بوجه عـام،            وتدريبية  
  .ولغرض اإلعداد ملشاركة إندونيسيا يف عمليات حفظ السالم، بوجه خاص

 لألفراد لألغـراض    مضاداً واحداً   لغماً ٢٠٠٩ أهنا استعملت يف عام      آيرلنداوذكرت    -١٠٧
وإقـرار  املسموح هبا، وأن قوات الدفاع اآليرلندية تستعمل األلغام املضادة لألفـراد لوضـع              

إجراءات إبطال مفعول األلغام، ولتدريب أفراد القوات على هذه اإلجـراءات، وتـستعملها             
املعدات امليكانيكية إلزالة األلغام، ولتدريب أفراد القوات على استخدام تلـك           وإقرار  ختبار  ال

ما كانت قـد  ع لغماً ١٥  احتفاظها بعدد يقل ب، عن   ٢٠١٠، يف عام    إيطالياوأبلغت  . تاملعدا
، وعن استعمال األلغام يف التخلص مـن القنابـل ويف الـدورات             ٢٠٠٩أبلغت عنه يف عام     

)  يف كـل دورة     مشاركاً ٣٥(لتزويد املشاركني فيها    )  دورات يف السنة   ٤(التجريبية   التدريبية
 اليابـان وأفـادت   . نحهم فرصة معايشة التجربة كما لـو كانـت واقعـاً          الفنية وم  بالدراية

 لألغراض املـسموح هبـا، وباحتفاظهـا        ٢٠٠٩ لألفراد يف عام     لغماً مضاداً  ٢٩٧ باستعمال
 عـن   األردنوأبلـغ   . مضادة لألفراد للتعليم والتدريب يف جمال كشف األلغام وإزالتها         بألغام

 لغرض التدريب على كشف األلغام لفائـدة        ٢٠٠٩ عام    لألفراد يف  لغماً مضاداً  ٥٠ استعمال
أخصائيي إزالة األلغام اجلدد وأفرقة الكشف عن األلغام بواسطة الكالب، ممـن يعملـون يف               

 لألفراد  لغماً مضاداً  ٧٨١ أن   التفياوذكرت  . الشماليةاألردن  حدود  على  مشروع إزالة األلغام    
، موزامبيـق وأبلغـت   . يد مـن الـسالح     يف إطار التدريب والتجر    ٢٠٠٩قد ُدمر يف عام     

، ٢٠٠٩ عام ما كانت قد أبلغت عنه يف     ع لغماً ٢٠  احتفاظها بعدد يقل ب   ، عن   ٢٠١٠ عام يف
وأبلغـت  .  متبقيـاً لغماً ١ ٩٤٣ من أصل ٢٠١٠ يف عام لغماً ٥٢٠وأشارت إىل أهنا ستدمر  

يف أبلغت عنـه  قد ما كانت ع لغم ١ ٠٠٠  االحتفاظ بعدد يقل ب  ، عن   ٢٠١٠ ، يف عام  ناميبيا
ما كانت  ع لغماً ١٩٩  ببعدد يقل   ، باالحتفاظ   ٢٠١٠، يف عام    هولنداوأفادت  . ٢٠٠٩ عام

  .٢٠٠٩قد أبلغت عنه يف عام 
املتخصصني يف   لألفراد لتدريب    لغماً مضاداً  ٤١ أهنا استخدمت    نيكاراغواوأفادت    -١٠٨

قـل  يلغام  بعدد من األ  فظت   أهنا احت  بريو، أفادت   ٢٠١٠ويف عام   . ٢٠٠٩إزالة األلغام يف    
 أهنا الربتغال، أبلغت ٢٠١٠ويف عام . ٢٠٠٩أبلغت عنه عام عما كانت قد  لغماً ١ ٩٨٧  ب

، ٢٠٠٩أبلغـت عنـه يف عـام        عما كانت قد     لغماً ٦٣  بيقل  لغام  عدد من األ  احتفظت ب 
. تفجـرة املالذخائر  حتتفظ باأللغام املضادة لألفراد ألغراض التدريب على التخلص من           وأهنا

، ٢٠٠٩  من بني األلغام اليت ُرخص لوزارة الدفاع االحتفاظ هبا يف عـام             أن صربيا وأفادت
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 بـسبب   لغمـاً  ٢٥تدمري   ألغام الختبار املعدات الواقية إلزالة األلغام و       ١٠ اماستخد جرى
تقدم صربيا معلومات جديدة فيما خيـص األلغـام       ومل. أثناء التدريب أحدثتها  األضرار اليت   

. الحتفاظ هبـا  اوزارة الداخلية   أذنت ل  ا بأهن ٢٠٠٨عام  يف  أفادت  كانت  اليت  ) لغماً ٣٩٥(
عما كانت   لغماً ٦٢  قل ب يلغام  عدد من األ   بأهنا احتفظت ب   إسبانيا، أفادت   ٢٠١٠ويف عام   

عدد األلغام املضادة لألفـراد     راجعة   مب تايلندوإىل جانب التزام    . ٢٠٠٩ عاميف  أبلغت به   قد  
 لألفـراد   لغماً مـضاداً   ١٢ا، أبلغت بأن الشرطة امللكية التايلندية استخدمت        اليت حتتفظ هب  

اسـتخدام  تتـوخى   ، وبأن القوات اجلوية امللكية التايلندية       ٢٠٠٩ ألغراض التدريب يف عام   
 بأهنـا   تركيـا وأبلغـت   . األلغام األرضية ألغراض التدريب مرة كـل ثـالث سـنوات          

 ألغراض تقنيات كشف األلغام وإزالتها      ٢٠٠٩ املألفراد يف ع  لغماً مضاداً    ٢٥ استخدمت
 لألفـراد يف  لغماً مضاداً ٢٤ أهنا استخدمت    أوكرانياوأبلغت  . وألغراض التدريب واألحباث  

 ملواصلة أنشطة التدريب واالختبار وأهنا استخدمت األلغام الختبـار مالبـس            ٢٠٠٩ عام
ويف . إزالة األلغام تخصصني يف   املوأجهزة الوقاية الشخصية وتدريب املهندسني العسكريني و      

عدد  أهنا احتفظت ب   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     ، أبلغت   ٢٠١٠ عام
 حتتفظ باأللغـام    ا، وأهن ٢٠٠٩أبلغت عنه يف عام     عما كانت قد     لغماً ٧٠  بيقل  لغام  من األ 

وأفـاد  . لى إزالة األلغام  التدريب ع  و املتفجرةالذخائر  املضادة لألفراد ألغراض التخلص من      
  . من أجل تدريب الكالب٢٠٠٩عام يف لألفراد لغماً مضاداً  ٢٤٠ أنه استخدم اليمن
فق على تشجيع الدول األطراف اليت حتتفظ، مبوجب أحكـام          ، اتُ قمة كارتاخينا ويف    -١٠٩
ن استعمال  عتبلغ   ، بالعدد نفسه من األلغام املضادة لألفراد على مدى سنوات، واليت مل           ٣املادة  

عن هـذا   اإلبالغ  هذه األلغام لألغراض املسموح هبا أو عن خطط ملموسة الستعماهلا، على            
إذا كان عددها     وما مدى احلاجة إىل هذه األلغام    مراجعة  تلك اخلطط، وعلى    عن  االستعمال و 

 ذلك  تدمري األلغام اليت تزيد على    على   ،الضروري لألغراض املسموح هبا   املطلق  احلد األدىن   ميثل  
 عن أي تغيري يف عـدد األلغـام املـضادة           أفغانستانتبلغ   ، مل قمة كارتاخينا ومنذ  . )٥٤(العدد
 عن أي تغيري    أنغوالتبلغ   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٩اليت أفادت، منذ    ) لغماً ٢ ٦١٨( لألفراد

ـ     ٢٠٠٧اليت أفادت، منذ    )  لغماً ٢ ٥١٢(يف عدد األلغام املضادة لألفراد       . ا، أهنا حتـتفظ هب
اليت أفادت، )  لغم١٢ ٥٠٠( عن أي تغيري يف عدد األلغام املضادة لألفراد        بنغالديشتبلغ   ومل

 عن أي تغيري يف عدد األلغام املضادة لألفراد         بيالروستبلغ   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٧منذ  
، أهنا حتتفظ هبا، وأن وزارة الـدفاع يف مجهوريـة           ٢٠٠٥اليت أفادت، منذ    )  لغماً ٦ ٠٣٠(
وحـدة  أفراد حتتفظ به من ألغام مضادة لألفراد ألغراض تدريب       يالروس تعتزم استخدام ما   ب

للمشاركة يف عمليات دولية إلزالة األلغـام لألغـراض         إلعدادهم  بيالروسية إلزالة األلغام    
)  لغمـاً  ١٦( معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد         بننتقدم   ومل. اإلنسانية

__________ 

 .٥٨، اإلجراء رقم خطة عمل كارتاخينا )٥٤(
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 معلومات جديدة لتحديث عـدد      بوتانتقدم   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٧، منذ   اليت أفادت 
  . ، أهنا حتتفظ هبا٢٠٠٧اليت أفادت، منذ )  لغما٤ً ٤٩١(األلغام املضادة لألفراد 

الـيت  )  ألغـام  ٤( عن أي تغيري يف عدد األلغام املضادة لألفراد          بورونديومل تبلغ     -١١٠
 معلومات جديدة لتحديث عـدد      الكامريونتقدم   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٨ أفادت، منذ 

تبلـغ   ومل. ، أهنا حتتفظ هبـا ٢٠٠٩اليت أفادت، منذ )  لغما١ً ٨٨٥(األلغام املضادة لألفراد  
، ٢٠٠٧اليت أفادت، منذ )  لغما٥٨٦ً( عن أي تغيري يف عدد األلغام املضادة لألفراد    كولومبيا

ت جديدة لتحديث عدد األلغام املـضادة لألفـراد          معلوما الكونغويقدم   ومل. أهنا حتتفظ هبا  
 عن أي تغيري يف عدد      إكوادورتبلغ   ومل. ، أنه حيتفظ هبا   ٢٠٠٩اليت أفاد، منذ    )  لغماً ٣٢٢(

تبلـغ   ومل. ، أهنا حتتفظ هبـا    ٢٠٠٨اليت أفادت، منذ    )  لغم ١ ٠٠٠(األلغام املضادة لألفراد    
، ٢٠٠٩اليت أفادت، منـذ  )  ألغام٣٠٣(فراد  عن أي تغيري يف عدد األلغام املضادة لأل       إثيوبيا

)  ألغام٩( عن أي تغيري يف عدد األلغام املضادة لألفراد بيساو - غينياتبلغ  ومل. أهنا حتتفظ هبا 
 معلومات جديدة لتحديث عدد هندوراستقدم  ومل. ، أهنا حتتفظ هبا٢٠٠٩اليت أفادت، منذ 

 كينياتقدم   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٧ت، منذ   اليت أفاد )  لغماً ٨٢٦( األلغام املضادة لألفراد  
الـيت أفـادت،    )  لغـم  ٣ ٠٠٠(معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفـراد         

 معلومات جديدة لتحديث عـدد األلغـام   لكسمربغتقدم   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠١ منذ
 عن  موريتانياتبلغ   ومل. ا، أهنا حتتفظ هب   ٢٠٠٨اليت أفادت، منذ    )  لغماً ٨٥٥(املضادة لألفراد   

، أهنا حتـتفظ    ٢٠٠٤اليت أفادت، منذ    )  لغماً ٧٢٨(أي تغيري يف عدد األلغام املضادة لألفراد        
اليت )  لغما١٤٦ً( معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد النيجريقدم  ومل. هبا

 يف عدد األلغـام املـضادة        عن أي تغيري   نيجريياتبلغ   ومل. ، أنه حيتفظ هبا   ٢٠٠٣أفاد، منذ   
  . ، أهنا حتتفظ هبا٢٠٠٩ اليت أفادت، منذ)  لغما٣ً ٣٦٤(لألفراد 
الـيت  )  لغم ٢ ٥٠٠( عن أي تغيري يف عدد األلغام املضادة لألفراد          رومانياتبلغ   ومل  -١١١

 معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام      روانداتقدم   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٤ أفادت، منذ 
 عـن   السنغالتبلغ   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٨اليت أفادت، منذ    )  لغماً ٦٥( لألفراد   املضادة

. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٩اليت أفادت، منذ    )  لغماً ٢٨(أي تغيري يف عدد األلغام املضادة لألفراد        
اليت أفادت،  )  لغماً ١ ٤٢٢( عن أي تغيري يف عدد األلغام املضادة لألفراد          سلوفاكياتبلغ   ومل
 عن أي تغيري يف عدد األلغام املـضادة         جنوب أفريقيا تبلغ   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٨ ذمن

 عـن أي    السويدتبلغ   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٩اليت أفادت، منذ    )  لغماً ٤ ٣٥٦(لألفراد  
. ، أهنا حتتفظ هبا٢٠٠٩اليت أفادت، منذ )  لغما٧ً ٣٦٤(تغيري يف عدد األلغام املضادة لألفراد    

اليت )  لغماً ٣ ٦٣٨( معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد         ترتانياتقدم   ومل
 عن أي تغيري يف عدد األلغام املـضادة         تونستبلغ   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٩أفادت، منذ   

 عـن أي    أوغنداتبلغ   ومل.  أهنا حتتفظ هبا   ،٢٠٠٩اليت أفادت، منذ    )  لغماً ٤ ٩٨٠(لألفراد  
. ، أهنا حتتفظ هبا٢٠٠٥اليت أفادت، منذ )  لغما١ً ٧٦٤(د األلغام املضادة لألفراد  تغيري يف عد  

)  لغماً ١ ٧٦٤( معلومات جديدة لتحديث عدد األلغام املضادة لألفراد         أوروغوايتقدم   ومل
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عن أي   )فاريةي البول -مجهورية  ( فرتويالتبلغ   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٨اليت أفادت، منذ    
. ، أهنا حتتفظ هبا٢٠٠٥اليت أفادت، منذ )  لغما٢ً ١٢٠(  األلغام املضادة لألفراد تغيري يف عدد  

الـيت أفـادت،    )  لغماً ٢ ١٢٠( عن أي تغيري يف عدد األلغام املضادة لألفراد          زامبياتبلغ   ومل
 معلومات جديدة لتحديث عـدد األلغـام        زمبابويتقدم   ومل. ، أهنا حتتفظ هبا   ٢٠٠٩ منذ

  . ، أهنا حتتفظ هبا٢٠٠٩اليت أفادت، منذ )  لغما٥٥٠ً(املضادة لألفراد 

  دابري الرامية إىل ضمان االمتثالالت  )ج(  
 أهنا اعتمدت تشريعات يف إطـار       طرفاً دولة   ٥٩أبلغت   قمة كارتاخينا  اختتام   لدى  -١١٢

  أهنا تعترب القوانني الوطنية القائمة كافية      طرفاً دولة   ٣٣أبلغت  ، و ٩املادة  مبوجب  االلتزامات  
 عما إذا كانت    ، دولة ٦٤ البالغ عددها    ،قيةبتبلّغ بعُد الدول األطراف املت     ومل. إلنفاذ االتفاقية 

 أو إن كانت تعتـرب القـوانني        ٩املادة  مبوجب  قد اعتمدت تشريعات يف سياق االلتزامات       
  .القائمة كافية إلنفاذ االتفاقية

يسية عن ضمان االمتثال تقع     سبق للدول األطراف أن أقرت بأن املسؤولية الرئ       قد  و  -١١٣
لذلك أن تتخـذ  تبعاً  من االتفاقية تقتضي    ٩على عاتق كل دولة طرف على حدة وأن املادة          

فرض يف ذلك كل دولة طرف مجيع التدابري القانونية واإلدارية املالئمة وغريها من التدابري، مبا  
قـع يف إقلـيم خاضـع    جزاءات عقابية ملنع وقمع أية أنشطة حمظورة يقوم هبا أشخاص أو ت 

 يف املائة مـن الـدول   ٤٠ومن هذا املنطلق، ومبا أن أكثر من     . أو سيطرهتا القضائية  لواليتها  
تبلغ بعُد عن اختاذ تدابري تشريعية ملنع األنشطة احملظورة وقمعها، فقد أشـارت              األطراف مل 

 القانونية الالزمة    إىل أن العمل بسرعة أكرب الختاذ التدابري       قمة كارتاخينا الدول األطراف يف    
  . بالنسبة هلااً كبرياً  يظل حتدي٩  للمادةوفقاً
 قمة كارتاخينافق يف  من االتفاقية، اتُ ٩وللتغلب على التحديات املتعلقة بتطبيق املادة         -١١٤

، علـى   مدعوة ألن تضع وتعتمـد  تضع تدابري وطنية للتنفيذ    على أن الدول األطراف اليت مل     
 من أجـل    ٩ملادة  متشياً مع ا   تشريعية وإدارية وغري ذلك من التدابري        وجه االستعجال، تدابري  

 أيضاًاُتفق  و. )٥٥(اإلسهام يف االمتثال التام لالتفاقية    من مث   الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه املادة و     
التشريعات املتعلقة بالتنفيذ مـن   تطبيق  مجيع الدول األطراف املعلومات بشأن      تتبادل  على أن   

  . )٥٦( وبرنامج العمل فيما بني الدورات٧ للمادة وفقاًير املقدمة خالل التقار
إضافية عن وضعها تـشريعات     طرف   ةتبلغ أية دول    مل ،قمة كارتاخينا ومنذ انعقاد     -١١٥
إالّ أن  ).  الـسادس  انظر املرفق . (نفاذ االتفاقية  أو أن القوانني القائمة كافية إل      ٩  للمادة وفقاً

 أو عرب برنامج العمل     ٧ للمادة   وفقاًسواء عرب التقارير املقدمة     بعض الدول األطراف أفادت،     
__________ 

 .٥٩، اإلجراء رقم خطة عمل كارتاخينا )٥٥(
 .٦٠، اإلجراء رقم خطة عمل كارتاخينا )٥٦(
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وأفـادت  . فيما بني الدورات، أهنا بصدد وضع تشريعات أو أهنا اختـذت تـدابري أخـرى            
دستورها ينص على احترام مجيع املعاهدات الدولية اليت وقعـت عليهـا، وأن               أن أفغانستان

حلظر الشامل لأللغام   ااحترام  بضرورة  عسكرية  ميع القوات ال  أعطت تعليمات جل  وزارة الدفاع   
 أن تشريعها    جمدداً اجلزائروأكدت  . األفرادعلى  عناصر اجليش أو     سواء على    املضادة لألفراد 

 حـاالت   ، ُسجلت مثـاين   ٢٠٠٦وأشارت كذلك إىل أنه منذ عام       . ٩ يفي مبتطلبات املادة  
سلطات القانونية املعنية يف اجلزائـر،  امتالك غري مشروع لأللغام املضادة لألفراد أُحيلت إىل ال      

لإلجراءات املعمول هبا ودمرهتـا الـشرطة       وفقاً  وأن هذه األلغام املضادة لألفراد صودرت       
يتماشـى  " مشروع قانون بشأن حظر األلغام األرضية" أهنا وضعت   مالويوأفادت  . الوطنية

 ١ل احملظورة مبوجب املادة      من االتفاقية، ويشمل مجيع األعما     ٢والتعاريف الواردة يف املادة     
جلمع املعلومات يف سياق االلتزامات اً ، ويوفر إطار٣من االتفاقية، ويشري إىل استثناءات املادة 

  . ٨، ويتيح الوسائل الالزمة لتيسري تطبيق املادة ٧ املنصوص عليها يف املادة
حليل، وأن هذا    أن مقترح قانون ُعرض على الربملان ملزيد من الت         موزامبيقوأفادت    -١١٦

 هولنداوأبلغت  . ٢٠١٠املوضوع ناقشة جملس الوزراء ومن املرجح املوافقة عليه حبلول هناية           
جملس الدولة أسدى مشورة بشأن مشروع قانون ينص على تنفيذ معاهدات احلـد مـن                أن

األسلحة ونزع السالح، وأن هذه املشورة أدت إىل إعادة النظر يف مقترح مشروع قـانون،               
تفاقية ُتنفذ يف الوقت احلاضر على أساس التشريعات السارية مثل قـانون االسـترياد              اال وأن

 الفلـبني وأفـادت   . والتصدير، وقانون العقوبات العسكري، وقانون األسلحة والـذخائر       
 جلسات استماع عامة بـشأن مـشروع        ٢٠٠٩مارس  /الكونغرس الفلبيين عقد يف آذار     أن

 وأن مـشروع القـانون    ) ١٥٩٥ون جملس النواب رقم     مشروع قان (قانون األلغام األرضية    
  .  على الفريق العامل التقينيزال معروضاً ال

، أُبلغت الدول األطـراف بادعـاء قـد يتـصل باالمتثـال             قمة كارتاخينا ومنذ    -١١٧
وأشارت تركيا إىل أهنا حتقـق يف هـذه         . تركياأراضي  على  االتفاقية  مبوجب  لمحظورات  ل

القلـق  عن  جرى اإلعراب   و. ألطراف بنتائج حتقيقاهتا يف وقت الحق     املسألة وستبلغ الدول ا   
على االلتزام مبستوى عال    تشجيعها  بالتزام تركيا بإجراء حتقيق و    الترحيب  إزاء هذا االدعاء، و   

فق على أن تقوم مجيع الدول األطراف، يف حال االدعاء          ، اتُ قمة كارتاخينا ويف  . من الشفافية 
حكام االتفاقية، بالعمل مع الدول األطراف املعنية على حل املسألة          أو العلم بعدم االمتثال أل    

وفيما يتعلق هبـذا االلتـزام،      . )٥٧(١-٨على حنو يتسق مع أحكام املادة       على وجه السرعة و   
أبلغت رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها            

 ١-٨عنية وفقاً للمادة    ارسات من سبقوها من الرؤساء، أشركت اجلهات امل        مع مم  ، متشياً اأهن
  . يف مسألة االمتثال املذكورة أعاله

__________ 

 .٥٣، اإلجراء رقم خطة عمل كارتاخينا )٥٧(
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، واصل مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح االضطالع         قمة كارتاخينا ومنذ    -١١٨
خلـرباء  أمساء ا تتضمن  مبسؤولية األمني العام لألمم املتحدة فيما يتعلق بإعداد وحتديث قائمة           

 وجنـسياهتم   ٨ مـن املـادة      ٨ للفقرة   وفقاًاملعتمدة  املؤهلني املعّينني لبعثات تقصي احلقائق      
 معلومات جديدة أو حمدثة عـن  طرفاًدولة   ١٤، قدمت   قمة كارتاخينا ومنذ  .  عنهم وبيانات

بلغاريـا، تركمانـستان، تـونس،       ، وهي األردن، إكوادور، ألبانيا، أوكرانيا،     قائمة اخلرباء 
  . مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، سويسرا، صبيا، طاجيكستان، العراق، التفيا، هولندا

  الدول األطـراف   ، وافقت الدول األطراف على أن تعترف مجيع       قمة كارتاخينا ويف    -١١٩
سيطرة دولة  الية أويف مناطق خاضعة لوتابعة للدول  جهات فاعلة مسلحة غري      ه عندما تعمل  بأن

االتفاقية وفقاً للتدابري الوطنيـة املتخـذة       انتهاكات  مسؤولة عن   تلك اجلهات   طرف، سُتعترب   
، أخطرت كولومبيا مرة أخرى الدول األطـراف أن         قمة كارتاخينا ومنذ  . )٥٨(٩مبوجب املادة   

  .  كولومبياأراضيجهات فاعلة مسلحة غري حكومية تقوم بأعمال تنتهك االتفاقية يف 

  دعم التنفيذ   )د(  
وكذلك األنشطة اليت   وحدة دعم التنفيذ    كان الدعم الذي قدمته      قمة كارتاخينا، يف    -١٢٠

 إىل  أيـضاً مؤمتر القمـة     وأشار. الدول األطراف متزايد من جانب    تقدير  اضطلعت هبا حمل    
ذه  تقدم، على أساس طوعي، املوارد الالزمة لعمليات ه        الدول األطراف وافقت على أن     أن

أمام الدول اً  أن التحدي الذي يظل مطروح قمة كارتاخينا  وباإلضافة إىل ذلك، أبرز   . الوحدة
األطراف هو ضمان استدامة التمويل لعمليات وحدة دعم التنفيذ، إما باألسلوب احلـايل أو              

، شددت الدول األطراف كذلك على أنه بدون وسـائل          قمة كارتاخينا ويف  . بطريقة أخرى 
، ستضطر وحدة دعم التنفيذ إىل خفض اخلدمات اليت تقدمها ختفيضاً حـاداً،             متويل مستدامة 

  . يف عملية التنفيذدون شك اً سلبسيؤثر  وهو ما
، اعتمدت الدول األطراف ورقة مقدمة من الرئيسة بـشأن    أيضاً قمة كارتاخينا ويف    -١٢١

يت سـيجري علـى     إنشاء فرقة عمل مفتوحة العضوية ُتناط هبا والية حتديد االختصاصات ال          
     على تعيني خبري استـشاري مـستقل لتنفيـذ          فقواُت. أساسها تقييم أداء وحدة دعم التنفيذ     

مهام الوحدة ومـسؤولياهتا،    ) أ: (تناول القضايا املتصلة مبا يلي    ت ينبغي أن    يتالتقييم ال عملية  
  . اإلطار املؤسسي للوحدة) ج(متويل الوحدة، ) ب(

 ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٠للمرة األوىل يوم    " دة دعم التنفيذ  فرقة عمل وح  "واجتمعت    -١٢٢
اتفقت حينها على أساليب عملها واختصاصات خبري استـشاري مـستقل، واعتمـدت             و

االقتراح بأن يتوىل السيد تيم كوغلي منصب اخلبري االستشاري املستقل، وُعرض عليها تقدير             

__________ 

 .٦١، اإلجراء رقم ة عمل كارتاخيناخط )٥٨(
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 ١٠ واجتمعت للمرة الثانيـة يف       . دوالر أمريكي  ٨٣ ٠٠٠يف اجملموع   لتكاليف التقييم بلغ    
قدم حينها اخلبري االستشاري املستقل خطة عمله وأشارت رئيسة فرقة          و ٢٠١٠مارس  /آذار

. تربعات لتغطية تكـاليف التقيـيم     تقدمي   مجيع الدول األطراف     طلب من العمل إىل أهنا ست   
 فرقة العمل   ، قدم اخلبري االستشاري املستقل تقريره األويل إىل       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٥ ويف

وقدمت رئيسة فرقة العمل    . ٢٠١٠ هيوني/ حزيران ٢وعرضه يف اجتماعها الثالث املعقود يف       
 تقريراً مرحلياً أولياً إىل اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالـة           ٢٠١٠ هيوني/ حزيران ٢١ يوم

  . العامة لالتفاقية وتنفيذها
تشاري املستقل تقريره اخلتـامي إىل      ، قدم اخلبري االس   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١ويف    -١٢٣

ويتضمن هـذا التقريـر     . سبتمرب/ أيلول ٨فرقة العمل وعرضه يف اجتماعها الرابع املعقود يف         
 وأوصى بضرورة   ،"جمموعة من اآلراء اليت تلقاها اخلبري االستشاري      "اخلتامي خيارات تعكس    

 لعمل الوحدة وللطريقـة الـيت        كبرياً االستنتاج العام بأن هناك ارتياحاً    يف ضوء   النظر فيها   "
 وتلقت فرقـة العمـل   ."يؤدي هبا موظفوها عملهم لدعم الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية         

 تعليقات على التقرير الـذي قدمـه   ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨ يف اجتماعها املعقود يف  ،أيضاً
لية حلظر األلغـام    مدير مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، واحلملة الدو         

األرضية، واللجنة الدولية للصليب األمحر، وفريق األمم املتحدة املعين مبكافحة األلغام، ومدير            
وباإلضافة إىل ذلك، ركزت فرقة العمل يف هذا االجتماع على اخليارات           . وحدة دعم التنفيذ  

بشأن هذه اخليـارات     الواردة يف التقرير اخلتامي للخبري االستشاري وعلى كيفية املضي قدماً         
وناقشت فرقة العمـل    . من أجل إعداد تقرير وتوصيات لالجتماع العاشر للدول األطراف        

   .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣تقريرها اخلتامي أثناء اجتماعها اخلامس الذي ُعقد يف 
 وأملانيا،،  ألبانياقدمتها  سامهات  مبوُمول تقييم وحدة دعم التنفيذ على أساس طوعي           -١٢٤

  . وكندا، ونيوزيلندا، والنرويج
 ،٢٠١٠يف عـام     اضطلعت وحدة دعم التنفيـذ،    األعمال اجلوهرية،   وفيما خيص     -١٢٥

  اليت اعتمدهتا جلنة التنـسيق يف تـشرين        ٢٠١٠بأنشطتها وفقاً خلطة عملها وميزانيتها لعام       
ئل املتـصلة   ومشل ذلك تقدمي املشورة إىل الدول األطراف بشأن املسا        . ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين

اتفقت   وتطبيق ما  ٥مبا يف ذلك الدعم القطري هلا فيما خيص تنفيذ املادة           (بالتنفيذ واالمتثال   
، ومساعدهتا من أجل بلوغ أقصى درجـات        )بشأن مساعدة الضحايا  عليه الدول األطراف    

 شاركني يف الرئاسـة   تاملشاركة يف عمليات تنفيذ االتفاقية، وتقدمي توجيهات استراتيجية للم        
ومنسق برنامج الرعاية، ودعم الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد املقدمة مبوجب            

الشفافية، وعقد حلقات   يف إطار إجراءات    ، ودعم الدول األطراف يف إعداد التقارير        ٥ املادة
 والـدول األطـراف يف      ةدراسية وتقدمي التدريب على فهم االتفاقية وعملياهتا، ودعم الرئيس        

د الرامية إىل إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية، وتقدمي املشورة بشأن تطبيـق الـدروس               اجلهو
والرئيس  املستخلصة من تنفيذ االتفاقية، ودعم الرئيس املعيَّن لالجتماع العاشر للدول األطراف          
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املفترض لالجتماع احلادي عشر للدول األطراف والبلد املضيف املفتـرض، واسـتمرار            املعني  
  .مل كمصدر رمسي للمعلومات عن االتفاقية واحلفاظ على مركز التوثيق التابع لالتفاقيةالع

وإىل جانب تنفيذ وحدة دعم التنفيذ خلطة عملها األساسية، فإهنا تنفذ أنشطة أخرى               -١٢٦
.  كـامالً  متويالًاألعمال  بصورة تتماشى وواليتها عندما تتاح هلا موارد إضافية لتمويل هذه           

لرئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين ومبعوثها اخلـاص       املقدم  دعم  تعزيز ال األنشطة  ومشلت هذه   
يف الذي تقدمه   دعم  ال تعزيزو) بتمويل من النرويج  (املعين بإضفاء الطابع العاملي على االتفاقية       

جمال مساعدة الضحايا بوسائل منها تنظيم برامج موازية للخـرباء يف مـساعدة الـضحايا               
إلضفاء املقدم  دعم  تعزيز ال لت أستراليا جهود    وباإلضافة إىل ذلك، موّ   ). راليامن أست  بتمويل(

وقدم مدير الوحدة إىل جلنة التنـسيق       . ئالطابع العاملي على االتفاقية وتنفيذها يف احمليط اهلاد       
أدارت الوحـدة   وفضالً عن ذلـك     .  اليت جرى تعزيزها   تقارير منتظمة بشأن هذه األنشطة    

  .  اليت قامت هباالتقييم عمليةمتويل أنشطة 
الدول األطراف أن التربعات املقدمة لوحـدة دعـم         الحظت  ،  قمة كارتاخينا ويف    -١٢٧

. تعد كافية لتغطية تكاليف اخلدمات اليت تطلبها الدول األطـراف           مل ٢٠٠٩ عام التنفيذ يف 
الة املاليـة   رصد احل األولوية ملسألة   رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين     أعطت   على ذلك،    ورداً

وكتبت رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاين مرتني إىل مجيـع الـدول           . ٢٠١٠ للوحدة يف عام  
 وأثارت مـسألة    ٢٠١٠األطراف حلثها على املسامهة يف خطة العمل األساسية للوحدة لعام           

  . احلالة املالية للوحدة يف كل اجتماع من اجتماعات جلنة التنسيق
، أفاد مدير الوحدة أنه     ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٧نسيق املعقود يف    ويف اجتماع جلنة الت     -١٢٨

بالرغم من أن الوحدة حباجة إىل احلصول على املوارد الالزمة الستكمال معظم عناصر خطة              
وأضاف أيـضاً أن التخطـيط      .  امليزانية تقليصفمن األجدر   ،  ٢٠١٠عملها املقررة يف عام     

ويف هذا الـسياق،    . ٢٠١١ مبعزل عن التخطيط للعام      ميكن أن يتم   للفترة املتبقية من العام ال    
يؤدي إىل خفض كبري يف الـدعم الـذي     إجراء تغيري هيكلي  أن من الضروري    أوضح املدير   

 اخلدمات االستشارية القطرية املتعلقة مبـساعدة        ويف اعتادت الدول األطراف توقُّعه وتقديره    
 كذلك إىل أنـه      املدير وأشار.  جنيف لخرباء يف املخصصة ل  االستشارية   ةاخلدميف  الضحايا، و 
" أخصائي مـساعدة الـضحايا    "وظيفة  ستبقى   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١اعتباراً من   

شاغرة إىل حني تقدمي الدول األطراف املوارد الالزمة لتغطية تكاليف هذه الوظيفة واخلدمات             
 علـى   ٢٠١١ يف عام    وباإلضافة إىل ذلك، أشار إىل أن الوحدة لن تكون قادرة         . املتصلة هبا 

 دول أطراف ٤ أو  ٣لفائدة   تقدمي الدعم املكثف يف جمال تقدمي املساعدة القطرية للضحايا إال         
  .  دولة طرفاً تقريبا١٢ً و٩بني  وهو عدد أقل من العدد املعتاد الذي كان يتراوح مامتأثرة 
حظ مـدير  ، ال٢٠١٠سبتمرب / أيلول٧يف اجتماع جلنة التنسيق املعقود يف      كذلك  و  -١٢٩

حظيت بتقدير كبري مـن     لخدمات اليت   ل حىت إذا حدث تقليص كبري    وحدة دعم التنفيذ أنه     
بدرجة كبرية إىل   ستظل، والفضل يف ذلك يعود      ، فإن الوحدة    املتأثرةالدول األطراف   جانب  
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يف وسعها لدعم الدول األطـراف يف        ، تبذل كل ما   دولة طرف تعهدت بالتزام لعدة سنوات     
 بشأن مساعدة الضحايا، كما أعرب عن أمله يف أن تتمكن الوحدة            ات املعتمدة تطبيق التفامه 

من استعادة مستواها من حيث مالك املوظفني واخلدمات املقدمة، الـذي باتـت الـدول               
  . يف السنوات األخريةمنها األطراف تتوقعه 

ة علـى   الدول األطراف على أن الدول األطراف القادر      اتفقت  ،  قمة كارتاخينا ويف    -١٣٠
وحدة دعم التنفيـذ    تتمكن  لكي  يلزم من هذه املوارد      مدعوة ألن تقدم ما   موارد مالية   تقدمي  

وقد وردت تربعات لدعم خطة العمل األساسية للوحدة        . )٥٩(على حنو فعال  من القيام بعملها    
،  وألبانيا، وإندونيسيا، وإيطاليـا     وإستونيا، أستراليا،:  من الدول األطراف التالية    ٢٠١٠ لعام

وتايلند، وتركيا، والدامنرك، وسويسرا، وشيلي، وقربص، وكرواتيـا، وكنـدا، وماليزيـا،            
  .والنرويج، والنمسا، وهولندا

الدول األطراف أن برنامج العمل فيما بني الـدورات         ذكرت  ويف قمة كارتاخينا،      -١٣١
بـادل الرمسـي    ، ويكمل بذلك الت   ةغري رمسي  بصفة   ملعلوماتا لتبادل    قيماً فتئ يتيح حمفالً   ما

والحظت الدول األطـراف كـذلك أن       .  من االتفاقية  ٧للمعلومات املطلوبة مبوجب املادة     
 االضطالع بدور حموري يف دعم تنفيذ       رغم استمراره يف  برنامج العمل فيما بني الدورات، و     

ويف هذا السياق، اتفقت الدول األطراف      . ٢٠٠٢خيضع لتقييم شامل منذ عام       االتفاقية، مل 
 على دعوة جلنة التنسيق إىل استعراض سري برنامج العمل فيما بني الدورات             ة كارتاخينا قميف  

وحالته، على أن جيري رئيس جلنة التنسيق مشاورات على نطاق واسع بشأن هذه املـسألة،               
  . وأن يقدم، عند االقتضاء، توصيات إىل االجتماع العاشر للدول األطراف

برنامج العمل فيما بني الدورات يف كل اجتماع من           ما وقّيمت جلنة التنسيق إىل حد      -١٣٢
ويف جلسة اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها         . ٢٠١٠اجتماعاهتا يف عام    

 / أيلـول  ٧ واالجتماع غـري الرمسـي املعقـود يف          ٢٠١٠ هيوني/ حزيران ٢٥املعقودة يف   
األطراف، قدم رئيس جلنة التنسيق معلومات       حتضرياً لالجتماع العاشر للدول      ٢٠١٠ سبتمرب

وخلص التقييم إىل أن الدول األطراف ترى أن برنامج العمل فيما بني            . حمدثة عن هذا التقييم   
ولـوحظ أن عمليـة     . ٢٠٠٢الدورات عمل بشكل جيد منذ استعراضه آخر مرة يف عام           

الـيت  ل األطراف   لدومتكني ا  جنحت يف    ٢٠٠٢برنامج العمل فيما بني الدورات يف       تكييف  
تقـدم  ال وهـا  وخططهامشاكلبشأن  الرئيسية من تبادل املعلومات    ايف الوفاء بالتزاماهت  بدأت  

مبزيد مـن  توفري حالة تنفيذ االتفاقية ومن مث تبيان  يف جمال املساعدة،   اوأولوياهتالذي أحرزته   
اليت قـام عليهـا   وخلص التقييم أيضاً إىل أن املبادئ . الوضوح وتقدمي معلومات أدق بشأهنا   

إجيـاد  يف  حىت اآلن   سامهت  ميكن القول بأهنا     و هامة،تزال    ال ١٩٩٩ برنامج العمل يف عام   

__________ 

 .٦٦، اإلجراء رقم خطة عمل كارتاخينا )٥٩(
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االتساق، واملرونة، والشراكة، والطابع غري الرمسي، واالستمرارية،       يتسم ب برنامج عمل فعال    
  . شأهنا يف ذلك شأن مبدأين آخرين أال ومها الشفافية والشمول، واإلعداد الفعال

إال أنـه   ارتياح عام لسري برنامج العمل فيما بني الـدورات،          لقد اسُتنتج أن هناك       -١٣٣
 هلذا التطور، سعت جلنة     ونظراً. كذلك أن عملية التنفيذ تطورت يف السنوات األخرية       لوحظ  

التنسيق إىل بلورة توصيات ينظر فيها االجتماع العاشر للدول األطراف، وقد تتعلـق هـذه               
أمهية االستمرار يف معاجلة الشواغل امللحة يف جمال التنفيـذ معاجلـة             )أ: (ليالتوصيات مبا ي  

الرغبة القوية اليت أعربت عنها الدول األطراف يف التركيز أكثر علـى التعـاون               )ب(فعالة،  
الستكشاف سبل جديدة لتنفيذ العمل فيما بني       إمكانية  قيمة توفري    )ج(واملساعدة الدوليني،   

. نية حتقيق أقصى قدر من التآزر بني الصكوك ذات الـصلة باملوضـوع            إمكا )د(الدورات،  
 ة مبهم هااضطالعاملتمثل يف   الثقيل  مسألة العبء   جلنة التنسيق   حبثت   بلورة التوصيات،    لدىو

كل من جلنة التنسيق وفريق حتليل الطلبات ومن مث عضوية الرئيس املشارك أو املقرر املشارك،   
فيمـا  عندما تضطلع مبسؤوليات    على الدول   سألة تكاثر األعباء    م، و ٥املقدمة مبوجب املادة    

  . خيص األسلحة التقليدية بشكل عام
وسبقت اإلشارة إىل أن زامبيا، بدعم من جهات فاعلة أخرى، اقترحت إنشاء جلنة               -١٣٤

. دائمة جديدة ملعاجلة التحديات ذات الصلة بالتعاون واملساعدة الدوليني يف سياق االتفاقيـة            
ب عدد من الوفود عن تأييده هلذا االقتراح يف اجللـسة االسـتثنائية بـشأن التعـاون                 وأعر

  . ٢٠١٠ هيوني/واملساعدة املعقودة يف حزيران
، وافقت الدول األطراف على دعم اجلهود اليت يبذهلا الـرئيس           قمة كارتاخينا ويف    -١٣٥

قمـة  ومنـذ  . )٦٠(ا بفعاليةوجلنة التنسيق لضمان اإلعداد الجتماعات االتفاقية وتسيري أعماهل   
، اجتمعت جلنة التنسيق ست مرات لتنفيذ واليتها املتمثلة يف التنسيق بني املـسائل              كارتاخينا

.  االجتماع العاشر للدول األطراف    أعمالاملتعلقة بعمل اللجان الدائمة واملسائل املنبثقة عنه و       
  . املوقع الشبكي لالتفاقيةوقد أُتيحت جلميع اجلهات املهتمة ملخصات هذه االجتماعات على 

، وافقت الدول األطراف على أن تسهم الـدول األطـراف يف            قمة كارتاخينا ويف    -١٣٦
واسع النطـاق يف اجتماعـات      التمثيل  إن كانت قادرة على ذلك، إلتاحة ال      برنامج الرعاية،   

، ٢٠١٠ويف عـام    . سيما متثيل الدول األطراف النامية املتضررة من األلغـام         االتفاقية، وال 
أستراليا، وآيرلندا، وإيطاليا، والـدامنرك،     : أسهمت الدول األطراف التالية يف برنامج الرعاية      

، قُدمت  ٢٠١٠يونيه  /ويف اجتماعات اللجان الدائمة املعقودة يف حزيران      . وكندا، والنرويج 
ويف .  دول غـري أطـراف     ٣ ممثلني عـن     ٤ دولة طرفاً وإىل     ٢٦ ممثالً عن    ٣٩الرعاية إىل   

ـ   ٢٩ عن   ممثال ٤٤جتماع العاشر للدول األطراف، قُدمت الرعاية إىل        اال  ٤ وإىل   ا دول طرف
، ساعد برنامج الرعاية على متكني الـدول        ٢٠١٠ويف عام   .  دول غري أطراف   ٣ممثلني عن   

__________ 

 .٦٣، اإلجراء رقم خطة عمل كارتاخينا )٦٠(
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ـ  لـضمان    قمة كارتاخينا االلتزام الذي قطعته على نفسها يف       الوفاء ب األطراف من    شاركة امل
فعالة يف مجيع األنشطة ذات الصلة باالتفاقية من قبل خرباء يف جمـاالت             السامهة  املستمرة و امل

احلقوق املتعلقة بالصحة وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية والتعليم والتوظيـف ونـوع            
  . )٦١(اجلنس واإلعاقة

، املؤمتر ا مع التزامها يف هذ    ، واصلت الدول األطراف، متشياً    قمة كارتاخينا ومنذ انعقاد     -١٣٧
باملشاركة واملسامهة الكاملتني يف تنفيذ االتفاقية من قبل احلملة الدولية حلظـر األلغـام              لتنويه  ا

األرضية واللجنة الدولية للصليب األمحر واجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلـالل األمحـر             
غـراض  واالحتاد الدويل هلذه اجلمعيات واألمم املتحدة ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لأل           

اإلنسانية، واملنظمات الدولية واإلقليمية، والناجني من حوادث األلغام ومنظماهتم وغريها مـن            
  .)٦٢( تشجيع هذه اجلهات على املشاركة واملسامهةيف زيادةمنظمات اجملتمع املدين، و

  

__________ 

 .٢٩، اإلجراء رقم خطة عمل كارتاخينا )٦١(
 .٦٢، اإلجراء رقم خطة عمل كارتاخينا )٦٢(
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   األولالتذييل

  املخزونات من األلغام املضادة لألفراد    

  الدولة الطرف

م عدد خمزونـات األلغـا    
املضادة لألفراد املبلغ عنها    
 عند اختتام قمة كارتاخينا

عدد خمزونات األلغـام املـضادة      
لألفراد املبلغ عن تدمريها منذ اختتام      

  قمة كارتاخينا
عدد خمزونات األلغام املـضادة     

  لألفراد املتبقية
  ٣ ٣٧٠ ١٧٢  ١ ٨١٢  ٣ ٣٧١ ٩٨٤  بيالروس
  ٩٥١١٤٦  ٣٨٩٤٢٤  ١ ٣٤٠ ٥٧٠  اليونان
  ٢٢ ٧٨٨   ٩٣٣٩٧٣  ٩٥٦ ٧٦١  تركيا

  ٥ ٩٥١ ٧٨٥  ١٤٧ ٦٨٣  ٦ ٠٩٩ ٤٦٨  أوكرانيا
  صفر  ٧٦  صفر  بوروندي

  ١٠ ٢٩٥ ٨٩١   ١٤٧٢٩٦٨  ١١ ٧٦٨ ٧٨٣  اجملموع   
  

عدد خمزونات األلغام املضادة لألفراد اليت      
 األطراف عن تدمريها    أبلغت مجيع الدول

  قمة كارتاخيناعند اختتام 

ألفـراد  عدد خمزونات األلغام املضادة ل    
اليت أبلغت مجيع الدول األطراف عـن       

  تدمريها منذ اختتام قمة كارتاخينا

عدد خمزونات األلغام املـضادة     
لألفراد اليت أبلغت مجيع الـدول    
األطراف عن تدمريها إىل غايـة      

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣
٤٤ ٤٩٤ ٤٠٥  ١ ٤٧٢٩٦٨  )١(٤٣ ٠٢١ ٤٣٧  

  

__________ 

نا كان يف بـادئ     العدد اإلمجايل ملخزونات األلغام املضادة لألفراد اليت أبلغ عن تدمريها يف قمة كارتاخي             )١(
 لغماً، ولكن بعد تعديل األرقام اخلاصة باملخزون التركي ارتفـع هـذا الـرقم               ٤٢  ٣٦٩  ٣٣٤األمر  
 . لغما٤٣ً  ٠٢١  ٤٣٧  إىل
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   الثاينالتذييل

 بشأن طلبـات    ٥املادة   الوفاء بااللتزامات الواردة يف      التقدم احملرز يف      
  رات املتخذة بشأهنااقرالتمديد وال

  األرجنتني
ال متارس السيطرة اإلقليمية على األرضي اليت يتعني        "يشري الطلب إىل أن األرجنتني        

 وأشارت األرجنتني". خطة أولية"وأن اخلطة املقدمة يف إطار الطلب هي " تطهريها من األلغام
إىل أهنا ستطور هذه اخلطة تفصيلياً وتنفذها مبجرد ممارسة سيطرهتا على املنـاطق املعنيـة أو                

  ".إىل اتفاق بشأن التقدم يف هذا التخطيط"عندما تتوصل األرجنتني واململكة املتحدة 
، مل يطرأ أي تغيري فيما يتعلـق مبمارسـة          ٢٠٠٩ومنذ املوافقة على الطلب يف عام         

  .ناطق املعنيةالسيطرة على امل
  البوسنة واهلرسك

 بـاإلفراج   ٢٠٠٩تعهدت البوسنة واهلرسك، يف طلب التمديد الذي قدمته يف عام             
 مربعة عن طريق مسح املنـاطق        كيلومترات ٥( كيلومتراً مربعاً من األراضي      ١٥١,٦٥عن  

مربعاً  كيلومتراً ٢١,٦٣ مربعة عن طريق التطهري، و    كيلومترات ٩,٢٧ذات األولوية الثالثة، و   
، والعمل يف عام    ) كيلومتراً مربعاً عن طريق املسح العام      ١١٥,٧٥عن طريق املسح التقين، و    

 كيلومتراً مربعاً عن طريق مـسح       ١٦( كيلومتراً مربعاً    ١٦٢,٦٥ على اإلفراج عن     ٢٠١٠
 ٢١,٦٣ مربعة عـن طريـق الـتطهري، و         كيلومترات ٩,٢٧املناطق ذات األولوية الثالثة، و    

  ). كيلومتراً مربعاً عن طريق املسح العام١١٥,٧٥عاً عن طريق املسح التقين، وكيلومتراً مرب
، ذكرت البوسنة واهلرسك أهنا قلّصت      ٢٠٠٨ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام          

، أي بنسبة ٢٠٠٩ كيلومتراً مربعاً يف عام ١٢٨,١٠املناطق املشتبه يف أهنا ملغومة مبساحة بلغت 
 ١,٩ت مربعة عن طريق املسح، و      كيلومترا ١٠,٨(ا ُخطط له يف السابق       يف املائة مم   ١١٠,٦٦
، تقلّصت املناطق املشتبه يف أهنا ملغومة       ٢٠١٠، ويف عام    )ت مربعة عن طريق التطهري    كيلومترا

 كيلومتراً مربعاً عن طريق املـسح العـام واملنـهجي،         ٥٥( كيلومتراً مربعاً    ٥٩مبساحة بلغت   
  ).يق املسح التقين، وكيلومتر مربع واحد عن طريق التطهريت مربعة عن طركيلومترا ٣و

وعالوة على ذلك، تعهدت البوسنة واهلرسك يف طلب التمديد الذي قدمته بتطوير              
، "املناطق من الفئة الثالثة من املناطق اخلطرة اليت حتظى باألولوية         "أسلوب املسح لإلفراج عن     

؛ ونشر قائمـة    ٢٠١٢ستراتيجية يف عام    اال ليجري استعراضه خالل املراجعة األوىل للخطة     
تضم مناطق إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية من جانب الوحـدات اإلداريـة يف البوسـنة               
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واهلرسك وحجم املنطقة املشتبه يف أهنا ملغومة؛ ونشر خطط املسح التقين اليت تشمل حجـم    
واسـم  ) ملقاطعات واملنـاطق ا/أي حتديد األقاليم(وأماكن املناطق اليت سيجري التعامل معها     

اجلهة اليت ستتوىل األنشطة وفقاً للخطط السنوية لإلجراءات املتعلقة باأللغام؛ واعتماد قانون            
جديد ملكافحة األلغام من أجل هتيئة الظروف إلجياد متويل ثابت ومتواصل هلذه األنشطة من              

فظة عليه وحتسينه، وضمان    ميزانيات احلكومة وحفز الدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنة واحملا        
  . قيام وزارة املالية واخلزانة يف البوسنة واهلرسك بتغطية نقص التمويل

  كمبوديا
التزمت كمبوديا يف طلب التمديد الذي قدمته بالعمل علـى الـتطهري التـام ملـساحة                  

 ٣٩ ٤٠٠ ١٧٣، وبالتطهري التام ملساحة تبلغ      ٢٠٠٩ كيلومتراً مربعاً يف عام      ٣٨ ٦٢٧ ٦٢٠ تبلغ
  .٢٠١٠كيلومتراً مربعاً يف عام 

، ذكرت كمبوديا أن املناطق املشتبه يف أهنا        ٢٠٠٩ومنذ املوافقة على طلبها يف عام         
 وتقلـصت   ٢٠٠٩ متراً مربعاً يف عام      ٥٩ ٢٤٢ ٤٥٠ملغومة قد تقلّصت مساحتها مبقدار      

  .٢٠١٠ متراً مربعاً يف عام ٧٤ ٨٠٦ ٠٠٩ هذه املساحة مبقدار
 ٢٠٠٩ك، تعهدت كمبوديا يف طلب التمديد بأن تستكمل يف عام           وعالوة على ذل    

وضع املعايري الوطنية لإلجراءات املتعلقة مبكافحة األلغام، وإسناد املهمة إىل القوات املـسلحة    
امللكية الكمبودية، واستكمال املعايري الوطنية لإلفراج عن األراضي، واستكمال ختطيط هذه           

 ٢١( من املرحلة األوىل للمسح األساسي       ٢٠١٠االنتهاء يف عام    املعايري وحتديد األولويات و   
 وموافاة الدول األطراف مبعلومات حمّدثة      ٢٠١١، ووضع خطة التطهري السنوية لعام       )مقاطعة

  . عن التقدم الذي حتققه عمليات املسح األساسي
، ذكـرت كمبوديـا أن القـوات    ٢٠٠٩ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام         
ة امللكية حصلت على التفويض من جانب اهليئة الكمبودية ملكافحـة األلغـام، وأن              املسلح

 املتعلقة مبكافحة األلغام متر مبرحلة املوافقـة عليهـا وأن اخلطـط         تاملعايري الوطنية لإلجراءا  
، ٢٠١٠ويف عـام    . املوضوعة سوف تتم مواءمتها مع اإلجراءات الوطنية ملكافحة األلغـام         

مـضلَّع   ٩ ٢٥٩ مقاطعة وحددت    ٢٧ استكملت األعمال امليدانية يف      ذكرت كمبوديا أهنا  
  .  متراً مربعا٦٩٢ً ٢٨٥ ٢٧٠مسح بلغت مساحتها 

  تشاد
تشكيل فريق مـسح متعـدد      : التزمت تشاد يف طلب التمديد الذي قدمته مبا يلي          

ة األلغام،  األغراض باالستفادة من أفضل اإلمكانات املتوفرة لدى املفوضية الوطنية العليا إلزال          
وتدريبه على تطبيق املعايري اجلديدة لإلفراج عن األراضي، وإجراء املسح الـتقين، وتنفيـذ              
عمليات إزالة األلغام ووضع العالمات على املناطق اخلطرة؛ وزيارة مجيع املناطق اليت ُحددت             

املسح التقين  على أهنا قد تكون خطرة أثناء وبعد الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام، وإجراء             
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لتحديد نطاق التلوث املتبقي على وجه الدقة؛ ووضع وتطبيق املعايري الوطنية لإلفـراج عـن     
األراضي؛ ووضع خطة للتثقيف مبخاطر األلغام ومساعدة الضحايا؛ ووضع خطة عمل استنادا   

 الـيت  إىل معلومات موثوقة؛ ونشر الوحدات املتاحة املختصة بإزالة األلغام للتعامل مع املناطق    
ُيعرف أهنا ملغومة وغالبا ما تبدأ منها عمليات التطهري، وخباصة قاعدة وادي دوم اليت حييط               

 كيلومتراً؛ وتطهري املنطقة الواقعة يف شرق تشاد، اليت ال يعرف ٤٣هبا حقل ألغام خمتلط طوله 
ة لقوة حفـظ   إزالة األلغام التابع  /حىت اآلن ما إذا كانت ملغومة أم ال، من ِقبل وحدة التطهري           

؛ بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد         السالم بقيادة االحتاد األورويب و    
 أشهر يف منطقة    ٨واستئناف إزالة األلغام يف منطقة فادا؛ وبدء عملية إلزالة األلغام تستمر ملد             

       ي دوم  أونيانغا كبري؛ وإرسال وحدتني إلزالة األلغام للعمل ملـدة مخـس سـنوات يف واد              
 ٤٥ متر مربع يف األسبوع وتعمـل ملـدة          ٣ ٠٠٠ جمموعات إزالة ألغام تستكمل مسح       ٦(

، ورهنا بالنتائج األوىل لبعثة املسح، ُيعـاد نـشر          ٢٠١٠؛ ويف بداية عام     ) يف السنة  أسبوعاً
دة الوحدة املوجودة يف فادا بغية التعامل مع املناطق ذات األولوية اليت حتتوي على ألغام مضا              

؛ مث جتهيـز طلـب   )باستثناء تيبيسيت(لألفراد حددها فريق املسح يف املناطق املتبقية من تشاد    
التمديد الثاين الذي ُتحدد مدته استنادا إىل نتائج املسح التقين، ويشتمل على خطـة عمـل                

اخلاضـعة  مفصلة تضع يف االعتبار ما تبقى من تلوث باأللغام املضادة لألفـراد يف املنـاطق                
  .طرة احلكومة التشادية، اليت تستثين منها معظم مناطق إقليم تيبيسيتلسي

، ذكرت تشاد أن املـسح الـتقين        ٢٠٠٨ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام          
 نظرا لتأخر تقدمي املـساعدة املاليـة        ٢٠١٠سبتمرب  /املخطط له ال ميكن أن يبدأ حىت أيلول       
وبعد املوافقة على طلب التمديد     . نظومة األمم املتحدة  اليابانية ألسباب إدارية داخلية تتعلق مب     

   .٢٠١٠سبتمرب /قدمت تشاد طلبا ثانيا يف أيلول
  كرواتيا

 علـى   ٢٠٠٩التزمت كرواتيا يف طلب التمديد الذي قدمته بأن تعمـل يف عـام                
ومنذ املوافقة علـى    . ٢٠١٠ كيلومتر مربع يف عام      ١٠٠ وتطهري   كيلومتراً مربعاً  ٧٣ تطهري

، عـن طريـق     ٢٠٠٩، ذكرت كرواتيا أهنا متكنت يف عـام         ٢٠٠٨لتمديد يف عام    طلب ا 
 لتطهري األلغام والبحث عنها، من إزالة خماطر األلغام من مساحة إمجالية             مشروعاً ٢١٣ تنفيذ
متراً  ٢٤ ٧٠٨ ٧٧٤، يف حني مت إلغاء مساحة إضافية تبلغ متراً مربعاً  ٣٧ ٨٦٩ ٤٢٠ بلغت
   .سح العام عن طريق أنشطة املمربعاً

وعالوة على ذلك، تعهدت كرواتيا بتطوير منهجيات متكن من حتسني نوعية حتليل              
مدى التلوث باأللغام يف املناطق احلرجية؛ واالنتهاء من خماطر األلغام يف املناطق املـستخدمة              

 ، ومناطق اإلنتاج الزراعي وتربية    ٢٠١٠إلعادة تشييد املساكن واهلياكل األساسية بنهاية عام        
؛ وإزالة األلغام بالكامل من املناطق احمليطة باملنازل اليت ُيراد إعادة           ٢٠١٣املواشي بنهاية عام    

  .٢٠١٠حبلول عام ) ت مربعة كيلومترا٥(تشييدها إليواء املشردين 
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  الدامنرك
 على إجراء   ٢٠٠٩التزمت الدامنرك يف طلب التمديد الذي قدمته بأن تعمل يف عام              

ي، مبا يف ذلك إجراء مشاورات عامة تشارك فيها األطـراف ذات الـصلة،     تقييم للتأثري البيئ  
وحتديد املهام وتعريف معايري اإلفراج عن األراضي؛ والتماس احلصول على إذن من السلطات        
املعنية بالبيئة من أجل إجراء مسح تقين؛ وإجراء مسح تقين للمنطقة ذات األولويـة الثالثـة؛      

  . هذا األساسوتقدمي طلب متديد جديد على 
 ، ذكرت الدامنرك أهنا أجرت عددا٢٠٠٨ًومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام        

من املسوح التقنية من أجل التوصل إىل فهم سليم هلذه املنطقة املشتبه يف أهنا ملغومة، مبا يف               
ت ذلك إجراء حتليل للمقارنة بني املسوح اليت متت عقب احلرب مباشرة واملسوح اليت أُجري

مؤخراً؛ وذكرت أهنا أجرت تقييما للتأثري البيئي ومتت مراجعة معايري وأساليب التطهري من             
أجل معاجلة املسائل اليت أثارها ذلك التقييم؛ وقدمت الـدامنرك طلـب متديـد ثـان يف                 

  . ٢٠١٠يونيه /حزيران
  إكوادور
تـشرين  التزمت إكوادور يف طلب التمديد الذي قدمته بأن تعمل خالل الفترة من               
 متراً مربعاً ٢١ ٣٦٥ على تطهري مساحة تبلغ ٢٠١٠سبتمرب / إىل أيلول٢٠٠٩أكتوبر /األول

 إىل  ٢٠١٠أكتوبر  / متراً مربعاً خالل الفترة من تشرين األول       ١٠ ١٥٠وتطهري مساحة تبلغ    
  .٢٠١١سبتمرب /أيلول

ـ      ٢٠٠٨ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام           ن ، ذكرت إكوادور أهنا متكنت م
 من اإلفراج   ٢٠١٠ متراً مربعاً، كما متكنت يف عام        ٨ ١٩١,٣٨اإلفراج عن مساحة بلغت     

  .  متراً مربعا١٤٠ً ٣٧٦,٣٨عن مساحة بلغت 
وعالوة على ذلك، التزمت إكوادور يف طلب التمديد الـذي قدمتـه بإكمـال                

 مزيلي األلغـام    الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام يف مقاطعة زامورا شينشييب وبزيادة عدد         
  . ١٠٠ إىل ٦٠من 

، ذكرت إكوادور أن القيادة العامة      ٢٠٠٨ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام          
 من نشر خمتصني إلجراء دراسات تأثري األلغام يف         ٢٠٠٩املعنية بإزالة األلغام متكنت يف عام       

، )خلطة الوطنيـة  حيث مت حتديد منطقة ملغومة جديدة أُضيفت إىل ا        (قطاعات واساغا نوفو    
شهد هذا القطاع جتميع معلومات     (وكانغوس ومنطقة مبساحة كيلومتر مربع واحد يف تويرتا         

، وتوجد مجيع هذه املناطق يف إقليم مورونا        ) منطقة لكنها حباجة إىل التنقيح     ٣٩جديدة عن   
  . ١٠٠ إىل ٦٠سانتياغو، وزيد عدد مزيلي األلغام من 
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  األردن
 عمليـة تطهـري يف      ٢٧لتمديد الذي قدمـه باسـتكمال       التزم األردن يف طلب ا      

 متراً مربعاً يف القطاع الشرقي،      ٥ ٦٣٤ ٩٦٢ يف منطقة تبلغ مساحتها اإلمجالية       ٢٠٠٩ عام
 متراً مربعاً يف    ٢ ٩٦٠ ٣٢٢ عملية تطهري يف منطقة تبلغ مساحتها اإلمجالية         ١١واستكمال  

  .القطاع الشمايل الشرقي
، ذكر األردن أنه أكمـل عمليـات        ٢٠٠٨تمديد يف عام    ومنذ املوافقة على طلب ال      

 متر مربع، ومت التحقق من مليوين متر مربـع          ٢٥٠ ٠٠٠ مشلت   ٢٠٠٩تطهري يدوي يف عام     
وذكر األردن  . تقريباً باستخدام أساليب يدوية وميكانيكية وكالب مدربة على كشف األلغام         

 متـر  ١٣٦ ٠٠٠ساحة جتاوزت  من تنفيذ عمليات تطهري يدوي يف م٢٠١٠أنه متكن يف عام    
مربع، ومت التحقق من مساحة تزيد على مليون متر مربع باستخدام أساليب يدوية وميكانيكية              

   .وكالب مدربة على كشف األلغام
  موزامبيق
هالو "تعهدت موزامبيق يف طلب التمديد الذي قدمته باستكمال مجيع أنشطة منظمة           
، وذكرت أن املنظمة الدولية     ٢٠٠٩األول من عام    يف حمافظة مابوتو بنهاية النصف      " ترست

 مقاطعـة يف حمافظـات إنامبـان،        ١٣للمعوقني استكملت مجيع عمليات إزالة األلغام يف        
 ٢٠٠٨يف عـام    " هـالو ترسـت   "، واستكملت منظمة    ٢٠٠٨وسوفاال، ومانيكا يف عام     

ظمات أخـرى يف    حماوالت التطهري امليكانيكية السابقة اليت كانت قد شرعت يف تنفيذها من          
املضلّع املمتد من مدينة مابوتو إىل روسانو غارسيا يف منطقة احلدود مع جنوب أفريقيا، كما               

، ٢٠٠٧تعهدت مبواصلة املسح العام للمناطق اليت مل يشملها التقيـيم األساسـي يف عـام                
  .ومواصلة املسح على طول احلدود مع زمبابوي ومالوي وزامبيا

تطهـري منطقـة    : ٢٠٠٩ موزامبيق بتنفيذ ما يلي يف عام        وعالوة على ذلك، التزمت     
، ٢٠٠٨ يف املائـة مقارنـة بعـام         ١٦ متراً مربعاً تقريباً، بزيادة تبلغ       ٢ ٢٣٩ ٤٠٢ مبساحة

 هالو  - أبوبو"، ومواصلة عمل منظميت     ٢٠٠٩واالنتهاء من حمافظة مابوتو حبلول منتصف عام        
 ة للمعوقني يف حمافظـة إنامبـان يف منطقـة         ، وتركيز عمليات املنظمة الدولي     يف غازا  "ترست

فيالنكلوز، والعمل، رهنا بتوفر التمويل، على استئناف عمليات التطهري يف حمافظة تييت خالل         
ملراقبة اجلودة وإجـراء   املعهد الوطين إلزالة األلغام، وتشكيل وفد من     ٢٠١٠-٢٠٠٩ عامي

غطية حمافظة مانيكا، فضالً عن     يف ت " هالو ترست "االتصال مع السلطات احلكومية، وشروع      
 كيلومتراً بالقرب من سد كاهورا باسـا        ١١تنفيذ عمليات تغطي حزام األلغام املمتد ملسافة        

، وإجراء املزيد من عمليات املسح يف منطقـة احلـدود بـني             ٢٠٠٩كجزء من خطة عام     
  . ، قبل تقدمي تقديرات دقيقة عن عمليات التطهريزمبابويموزامبيق و
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، ذكرت موزامبيق أن منطقة احلدود      ٢٠٠٨وافقة على طلب التمديد يف عام       ومنذ امل   
 وقام املعهد الوطين إلزالـة األلغـام        ٢٠٠٩ قد جرى مسحها حبلول هناية عام        زمبابويمع  

 ٦,٢ منطقة مساحتها اإلمجالية     ٢٢ويبلغ العدد اإلمجايل للمناطق اخلطرة      . باستكمال النتائج 
 مليون متر مربـع يف      ٣,٧ون متر مربع يف أراضي موزامبيق و       ملي ٢,٩مليون متر مربع منها     

  . موزامبيق وزمبابوي وهلا تأثريات على اجملتمعات احمللية يف البلدين
 مـن عمليـات     االنتهاء تدرجيياً : ٢٠١٠كما التزمت موزامبيق مبا يلي خالل عام          

 حمافظيت سوفاال وإنامبان،    املنظمة الدولية للمعوقني يف حمافظة مانيكا بغية تركيز إمكانياهتا يف         
وتتزامن هذه العملية مع توفري إمكانيات جديدة للتعامل مع املـشكلة يف حمافظـة مانيكـا،       

ماشـيمباندا، وسـد     - وإعطاء األولوية للهياكل األساسية مثل خط السكة احلديد بـريا         
ـ             ٢٠١٠ام شيكامبا، وينبغي للمعهد الوطين إلزالة األلغام وشركائه االضطالع يف بدايـة ع

بتقييم ما أُجنز من أعمال خالل السنة السابقة من أجل حتليل سري العملية ووضع التوقعـات                
  . للفترة القادمة وإجراء كل التعديالت الالزمة من حيث األولويات واملوارد املطلوبة

 ٤، ذكرت موزامبيق أهنا متكنت من تغطية        ٢٠٠٨ومنذ املوافقة على الطلب يف عام         
 يف املائة ٦٧، وهو ما يشكل      مليون متر مربع تقريباً    ٨ربع وبقيت منطقة مبساحة     مليون متر م  

من املساحة اليت ال يزال يتعني تطهريها؛ واسُتكمل مسح أربع مـن حمافظـات موزامبيـق                
 ٤٣ موقعـاً و ٧٧، مت تأكيد ٢٠٠٧الشمالية، ومن بني املواقع امللغومة اليت أُبلغ عنها يف عام      

 مـن املنـاطق   ٥ومت تطهري . إلبطال مفعول ذخائر متفجرة عملية  ٣٤ذ  منطقة ملغومة وتنفي  
 يف حمافظة زامبيزيا بتمويل حكومي وباستخدام اإلمكانيات الوطنية؛ ٤٣امللغومة البالغ عددها 

 من احملافظات البالغ    ١١ومت تصنيف املنطقة الشمالية على أهنا خالية من األلغام، وهي تشمل            
  .  حمافظة٦٥عددها 
  راغوانيكا

 ٢٠٠٨التزمت نيكاراغوا يف طلب التمديد الذي قدمته بـأن تـستكمل يف عـام                 
 ٢٠٠٩ لغمـاً، وبـأن تـستكمل يف عـام        ٩ ٨٨٩ منطقة ملغومة حتتوي على      ٢٩ تطهري
  . لغما٧ً ٧٢٦ منطقة ملغومة حتتوي على ١٩ تطهري

 ٢٠٠٩، ذكرت نيكاراغوا يف عام      ٢٠٠٨ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام          
 هـدفاً   ١ ٠١٨ من التعامل مع مـا مجلتـه         ٢٠٠٩ديسمرب  /أهنا متكنت حىت كانون األول    

 ال يزال يتعني التعامل معها يف بلديات  هدفا١١ً لغماً، وهناك ١٨٧ ٤٧٨وحتققت من تدمري  
 عن اعتماد أربعة أهـداف سـبق        موزونيت، وسان فريناندو، وويويلي دي خينوتيغا، فضالً      

، قالـت   ٢٠١٠ويف عـام    . ق ماناغوا، وماتاغالبا، وإيستيل، ومادريز    التعامل معها يف مناط   
نيكاراغوا إهنا استكملت األعمال اليت كان يتعني إجنازها وإهنا استوفت التزاماهتـا مبوجـب          

  .  من االتفاقية٥املادة 
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  بريو
 تطهـري   ٢٠٠٨التزمت بريو يف طلب التمديد الذي قدمته بأن تستكمل يف عام              

أوانكازو اليت تبلغ    -  يف حميط أبراج خطوط الكهرباء عالية التوتر يف إتيسني         ةاملنطقة املتبقي 
 متر مربع، واستكمال املنطقة املتبقية يف حميط هوائيات إعادة البـث            ١٥٣ ٦٠٠مساحتها  

هوائي منطقة كوتـو    ( متر مربع    ٧ ٨٠٠واحملوالت الكهربائية الفرعية اليت تبلغ مساحتها       
هوروشـريي   -  خونني، هـوائي هوموركـا     -  هوسبوكيوخونني، وهوائي يو   -  كوتو

 متراً مربعاً يف منطقة تقع علـى        ٢ ٢٦٥,٥٢، والتزمت بتطهري    )ليما -  واستاسيون زاباال 
، التزمت بريو باستكمال تطهري قاعدتني للـشرطة        ٢٠٠٩ويف عام   . احلدود مع إكوادور  

 ، فضالً )تولومايو - ب   سانتا لوسيا، وقاعدة مكافحة اإلرها     -  قاعدة مكافحة املخدرات  (
والتزمـت يف عـام     .  متر مربع يف منطقتني على احلدود مع إكوادور        ٨ ٧٠٠  عن تطهري 
 متراً مربعاً يف ثالثة سجون خاضعة حلراسة مـشددة          ١١ ١٦٧ باستكمال تطهري    ٢٠١٠

 ١٩  ٠٠٠، وتطهري   ) كاخاماركا - بونو، هواكاريز    - ليما، يانامايو    -  كاسترو كاسترو (
  . أبع مناطق على احلدود مع إكوادورمتر مربع يف 

، قالت بريو إهنا متكنت من تطهـري        ٢٠٠٨ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام          
 متراً مربعاً يف منطقة احلدود مع إكوادور، كما متكنت مـن            ١ ٦٢٢مساحة إمجالية بلغت    

طقـة سـجن    يف من٢٠١٠ متراً مربعاً يف عام  ٢ ٥٩١,٤٩ تطهري منطقة مساحتها اإلمجالية   
 ٥ ٠٧٣,٩٣كاسترو كاسترو اخلاضع حلراسة مشددة، وتطهري منطقة مساحتها اإلمجاليـة           

  . متراً مربعاً على احلدود مع إكوادور
  السنغال

التزمت السنغال يف طلب التمديد الذي قدمته بوضع أساليب خاصة هبا فيما يتعلق                
ثري األلغام أو مسوح تقنيـة،      باإلفراج عن األراضي عن طريق إجراء دراسات استقصائية لتأ        

 بيد أهنا مناطق يشتبه إىل حد كـبري     -والعمل على حتديد حالة املناطق اليت مل ختضع للمسح          
 وحتديد املناطق اليت ُيحتمل أن تكون ملغومة؛ وتعزيز تنفيذ النطاق التقليدي            -يف أهنا ملغومة    

يض مساحات املناطق امللغومة،    املسوح العامة والتقنية، وختف   (ألساليب اإلفراج عن األراضي     
 منطقة يشتبه إىل حد كبري يف أهنا ملوثة، وذلك          ٤١ يف) وتطهري ميادين القتال، وما إىل ذلك     

  .من أجل تأكيد تلوثها أو استبعادها من قائمة املناطق املشتبه يف أهنا ملغومة
مـن  ،  ٢٠٠٨وذكرت السنغال أهنا متكنت، منذ املوافقة على طلب التمديد يف عام              

 مناطق وإجراء مسح تقين لثالث ٨ منطقة وأدى إىل اقتراح استبعاد ١١إجراء مسح عام مشل 
بولوم واسـُتبعد االشـتباه يف أهنـا         - مناطق، ومت إجراء مسح عام جترييب ملنطقة جيفانغور       

ملغومة، وأُجرى مسح تقين ملنطقة غوراف، وبدأ تنفيذ مشروع ثان إلزالة األلغام يف منطقة              
باكونومي، وإيتـافون، ودار سـالم،      :  كما اسُتكملت إزالة األلغام يف املناطق التالية       نياسيا،
 متراً مربعاً وال يزال يتعني التعامل       ٣٤ ٤١٧وأُبلغ عن تطهري مساحة إمجالية تبلغ       . وكاغييت

  .  متراً مربعا٩٧ً ٦٦٨مع منطقة تبلغ مساحتها 
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  طاجيكستان
 علـى   ٢٠٠٩ي قدمته بالعمـل يف عـام        التزمت طاجيكستان يف طلب التمديد الذ       

 مليون متر مربع يف احلدود مـع أفغانـستان          ٤,٩اإلفراج عن مناطق تبلغ مساحتها اإلمجالية       
، ويف املنطقـة    ) مليون متـر مربـع     ٣,٤ منطقة مساحتها اإلمجالية     ٨٢سيجري اإلفراج عن    (

، والتزمت  ) مربع  مليون متر  ١,٥ منطقة مساحتها اإلمجالية     ١٦سيجري اإلفراج عن    (الوسطى  
 مليون متر مربـع     ١,٧ منطقة مساحتها اإلمجالية     ١٦ على اإلفراج عن     ٢٠١٠بالعمل يف عام    

، ) مليون متر مربـع    ١,٤ منطقة مساحتها اإلمجالية     ١٢اإلفراج عن   (يف احلدود مع أفغانستان     
  ). متر مربع٣٠٠ ٠٠٠ مناطق مساحتها اإلمجالية ٤اإلفراج عن (ويف املنطق الوسطى 

، أبلغت طاجيكستان بأهنـا متكنـت يف        ٢٠٠٩منذ املوافقة على الطلب يف عام       و  
 متراً مربعاً يف    ٧٧ ٥١٩ متر مربع، واإلفراج عن      ٥ ٧٣٥ ٠٠٠ من اإلفراج عن     ٢٠٠٩ عام
  .٢٠١٠ عام

وعالوة على ذلك، فقد التزمت طاجيكستان يف طلب التمديد الذي قدمتـه بـأن                
تبقية على احلدود مع أفغانستان، ومخس مناطق متبقية        تستكمل إعادة مسح املناطق الست امل     

، مث الـشروع يف عمليـات     ٢٠٠٩ديسمرب  /يف املنطقة الوسطى، وذلك حبلول كانون األول      
  .٢٠٠٩أبريل /مسح واسعة النطاق يف نيسان

، ذكـرت طاجيكـستان أهنـا       ٢٠٠٩ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عـام           
  .منطقة احلدود مع أفغانستان واملنطقة الوسطى إعادة مسح ٢٠٠٩استكملت يف عام 

  تايلند
 اإلفـراج   ٢٠٠٩التزمت تايلند يف طلب التمديد الذي قدمته بأن تستكمل يف عام              

 عـن   ٢٠١٠ متراً مربعاً، واإلفراج يف عـام        ٤٣ ٠٦٦ ٨٤٩عن منطقة مساحتها اإلمجالية     
  .  متراً مربعا٤٣ً ٢٨٠ ٧٦٨منطقة مساحتها اإلمجالية 

، ذكرت تايلند أهنا متكنـت حـىت       ٢٠٠٨وافقة على طلب التمديد يف عام       ومنذ امل   
 كيلومتر مربع، وهي    ٢ ٠٠٠ من حتديد منطقة آمنة مساحتها       ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

 يف املائة من إمجايل مساحة املنطقة املتـأثرة باأللغـام، وال تـزال هنـاك منطقـة           ٧٨متثل  
ا، وقد اسُتكملت إجراءات ضبط اجلودة حلـوايل         كيلومتر مربع ينبغي تطهريه    ٥٠٠ مبساحة

وذكرت تايلند أيـضا أن املنطقـة   .  كيلومتر مربع٢ ٠٠٠نصف املنطقة اليت تبلغ مساحتها     
 كانـت مـساحتها اإلمجاليـة       ٢٠٠٩املشتبه يف أهنا حتتوي على حقول ألغـام يف عـام            

 متـراً مربعـاً،     ١ ٧٨٩ ٦٨٦ متراً مربعاً، وبلغت املساحة اليت مت تطهريها         ٦٠ ٠٩٨ ٣٩٣
وذكرت تايلند أهنا متكنت،    .  بانتظار اإلفراج عنها   ٢٣٥ ٨٨٧ ٤٢١ وهناك منطقة مساحتها  

 ٤,٣، من ختفيض املنطقة اإلمجالية مبقدار       ٢٠١٠منذ انتهاء املؤمتر االستعراضي الثاين يف عام        
  .ت مربعة باستخدام إجراء حتديد حقول األلغام وأسلوب التطهري اليدويكيلومترا
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وعالوة على ذلك، فقد التزمت تايلند يف طلب التمديد الذي قدمته بوضع معـايري                
  .إجراءات ختفيض املناطق، وتنفيذ خطة وطنية جديدة إلزالة األلغام

  أوغندا
 اإلفـراج   ٢٠٠٩التزمت أوغندا يف طلب التمديد الذي قدمته بأن تستكمل يف عام              

 متر مربـع يف نغومورومـو       ١٥ ٠٠٠(  متر مربع  ٢٧ ٥٠٠عن منطقة مساحتها اإلمجالية     
 ٢٠١٠، والتزمت بـأن تـستكمل يف عـام          ) متر مربع يف منطقة جبال أغورو      ١٢ ٥٠٠و

 متر مربـع يف     ٨٥ ٠٠٠ متر مربع يف نغومورومو و     ٢٥ ٥٠٠( متر مربع    ١٣٧ ٥٠٠ تطهري
  ).منطقة جبال أغورو

تستكمل يف  ، متكنت أوغندا من أن      ٢٠٠٩ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام          
 متـراً  ١٧ ٤٣٣( متر مربـع   ٢٧ ٥٠٠( اإلفراج عن منطقة مساحتها اإلمجالية       ٢٠٠٩ عام

 من اإلفراج   ٢٠١٠، ومتكنت يف عام     )نغومورومو  متراً مربعاً يف   ١٣ ٣٩٥ و مربعاً يف أغورو  
 يف أغـورو     متـراً مربعـاً    ٦ ٦٤٤( متراً مربعاً    ١٤٢ ٩٤٢عن منطقة مساحتها اإلمجالية     

  ).اً مربعاً يف نغومورومو متر١٣٦ ٢٩٨و
 مـن   ٤٠وعالوة على ذلك، التزمت أوغندا يف طلب التمديد الذي قدمته بإضافة              

 مزيلي األلغام إىل العدد احلايل بغية حتسني سري عمليات التطهري، وكان العدد اإلضايف جاهزاً             
لة األلغام ، وذلك إضافة إىل تزويد فريق إزا     ٢٠٠٩ديسمرب  /لاللتحاق بالعمل يف كانون األول    

  .مبعدات ومركبات إضافية
، ذكرت أوغندا أهنا حصلت على آلية       ٢٠٠٩ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام          

 فرع السودان، وجنحت يف - من املنظمة النروجيية للمساعدة الشعبية" Mine Wolf"إزالة األلغام 
 وبلـغ   ٢٠١٠مارس  /ة يف آذار  تطهري املنطقة امللغومة يف نغومورومو وقد اسُتكملت هذه العملي        

وقالت إن عمليات التطهري يف منطقـة       .  متراً مربعاً  ١٣٤ ٦٧٣ إمجايل املنطقة اليت مت تطهريها    
 متراً  ١٢ ٤٦٩اليت تبلغ مساحتها    " لويت" حيث مت تطهري منطقة       جيداً جبال أغورو حترز تقدماً   

اختاذ اإلجـراءات الالزمـة   مربعاً، وهي واحدة من مخس مناطق يشتبه يف أهنا ملغومة، وجيري     
 حيث حيرز العمل فيه تقدماً    " أجاليكيك"لإلفراج عنها، بينما بدأ العمل يف حقل ألغام ثان هو           

 وتبلغ املساحة اليت اسـُتكمل      T72 ألغام مضادة لألفراد من طراز       ٩ ومت حىت اآلن تدمري      جيداً
  .  متراً مربعا٦ً ٦٤٤تطهريها 

  مى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظ
التزمت اململكة املتحدة يف طلب التمديد الذي قدمته بالشروع يف تطهـري ثـالث                

؛ )٢٥، أم ٣ ومنطقـة اسـتانلي      ١١وغووس غرين   ) غرب (٨فوكس بيه   (مناطق ملغومة   
وتقدمي بيان باملتطلبات وطرح العطاءات؛ وإنشاء جلنة لتنسيق األعمال املتعلقة مبكافحة األلغام 

ن مقرها يف جزر فوكالند؛ ووضع املعايري الوطنية املالئمة إلجراءات مكافحة األلغـام؛             يكو
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، إىل تقـدمي توضـيحات      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠والسعي، يف أقرب وقت ممكن وحبلول       
مفصلة عن كيفية سري عمليات إزالة األلغام والتأثريات املستقبلية هلذه العمليات مـن أجـل               

 من االتفاقية، مبـا يف ذلـك        ٥ من املادة    ٤لكة املتحدة مبوجب الفقرة     الوفاء بالتزامات املم  
توضيح االستعدادات وحالة سري العمل مبوجب الربنامج الوطين إلزالة األلغام وتوضيح املوارد          

  . املالية والتقنية املتاحة
، ذكـرت اململكـة املتحـدة أن        ٢٠٠٨ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام          

 - باكتيـك الدوليـة  " التنفيذ وأن وزارة اخلارجية والكمنولث اختارت شركة املشروع قيد 
BACTEC Iternational" بعد دراسة العطاء بصورة صارمة، للقيام بعمليات التطهري، وشركة ،

 وذكرت اململكة املتحدة أيـضاً    . كينغ لالضطالع مبراقبة اجلودة ولرصد سري العمليات      . سي
 لغمـاً   ٥٦٨ لغماً منها    ١ ٢٤٦ يف أربعة مواقع مت فيه تدمري        بياً جتري أهنا استكملت مشروعاً  

 ذخائر غري منفجرة؛    ٩ من الذخائر الفرعية و    ٢ لغماً مضاداً لألفراد و    ٦٧٨مضاداً لآلليات و  
 باستعادة مجيع األلغـام املـضادة لألفـراد البـالغ     Sapper Hill SA-025ومت تطهري منطقة 

 متر مربع   ٦٥ ٠٠٠كن خرباء ميادين القتال من تطهري       ، ومت P4B من طراز     لغماً ١٩٠ عددها
خارج املوقع الرئيسي لأللغام حيث متكنوا من اكتشاف وتدمري ذخريتني فرعيتني؛ وتواصـل           

 املشتبه يف أهنا خطرة ويف املناطق اجملـاورة لـضمان           FB008Wعمليات الكشف يف منطقة     
راً مربعاً حبثاً عن الـذخائر غـري         مت ٢٢٢ ٧٠٥خلوها من األلغام، ومتكن اخلرباء من تغطية        

املنفجرة داخل املنطقة املشتبه يف أهنا ملغومة، ومل ُيعثر على ألغام فيها؛ وجـرت عمليـات                
 اليت ذُكر أهنا حتتوي على ألغام ومل ُيعثر على ألغـام            GG-011كشف يف منطقة غووس غرين      

ن العثور علـى ألغـام أو        متراً مربعاً دو   ٢٤ ١٧٥فيها، وقام اخلرباء بفحص منطقة مبساحة       
 حيث متكن مزيلو األلغام من Surf Bay SA-008ذخائر غري منفجرة؛ ومت تطهري حقول األلغام 

 متـر   ٣٤ ٠٠، وقام اخلرباء بتغطية منطقة مبساحة       SB81 من طراز     لغماً ٤٨٨حتديد وتدمري   
  ). ملم٧,٦٢( طلقات ألسلحة صغرية ٤ وM67 قنابل يدوية من طراز ٥مربع ُعثر فيها على 

  )فاريةيالبول - مجهورية(فرتويال 
 إعـادة   ٢٠٠٨التزمت فرتويال يف طلب التمديد الذي قدمته بأن تستكمل يف عام              

صياغة كُتيب اإلجراءات العملية للتطهري من أجل تكييفه مع األهداف، وختصيص املـوارد             
ية معنية بإزالة األلغام، مع     بالتعاون مع اجلهات املعنية بامليزانية يف الواليات، وإنشاء هيئة وطن         
 باختيـار أفـراد     ٢٠٠٩احتمال شراء معدات ميكانيكية، كما التزمت بأن تقوم يف عـام            

 عن تدريب مزيلي األلغام على استخدام معـدات         متخصصني لتنفيذ عمليات التطهري، فضالً    
بغيـة  وأساليب إزالة األلغام، وإجراء عمليات كشف واستطالع للقواعد البحرية احلدودية           

 منـاطق   ٥ العمـل يف     ٢٠١٠ختطيط وتنظيم املسائل اللوجستية، والتزمت بأن تبدأ يف عام          
  .ينتهي تطهريها يف هناية العام نفسه) ت هكتارا٦(ملغومة 
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، ذكرت فرتويال أهنـا متكنـت يف        ٢٠٠٨ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام          
ـ   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان - ٢٠٠٨أبريل  /الفترة نيسان  ص سـت منـاطق ملغومـة        من فح

، واختـارت   )غوافيتاس، وإيسال فابور، وكارارابو، وأتبابو، وبريتو باييز، وريـو أروكـا          (
متخصصني لتنفيذ عمليات إزالة األلغام وفرت هلم التدريب العملي والنظري علـى أيـدي              
متخصصني من سالح املهندسني الفرتويلي، وقامت بالتنسيق وإجراء مشاورات بشأن تكلفة           

كما ذكرت فرتويال أهنا أنـشأت يف       . نظمة اآللية لكشف وتدمري األلغام املضادة لألفراد      األ
 اللجنة املعنية بإزالة األلغام مبوجب قـرار        ٢٠١٠أبريل  /نيسان - ٢٠٠٩أبريل  /الفترة نيسان 

، ذكرت فرتويال أهنا    ٢٠١٠ويف عام   . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢١صدر عن وزارة الدفاع يف      
 يف منطقة تقدر مساحتها هبكتار واحد        لغماً ٧٧ساسية وأبلغت بأهنا دّمرت     عّدلت خطتها األ  

  . ٢٠١٢، وكان تطهريها جمدول لعام )بويستو نافال دي ريو أروكا(
  اليمن

 املسح التقين   ٢٠٠٩التزم اليمن يف طلب التمديد الذي قدمه بأن يستكمل يف عام              
شبوة، وتبلغ مساحة املنطقة املشتبه يف أهنـا        ملنطقة أحد اجملتمعات احمللية املتأثرة يف حمافظة        

 ١ ٥٤٠ ٣٦١ متراً مربعاً، ومن املتوقع وضع عالمات على حوايل          ٤٥ ٤٣٨ ٣٨٦  خطرة
وتبلغ املساحة اإلمجالية اليت وضعت     . متراً مربعاً من هذه املساحة على أهنا تتطلب التطهري        

 متراً مربعـاً،  ٧ ٦٥٨ ٧٣٤ عليها عالمات يف السنوات السابقة على أهنا حباجة إىل تطهري        
 متراً مربعاً منها يف حمافظات حلـج وإب وحـضرموت           ١ ٣٧٠ ٣٨٨وسيجري تطهري   

، التزم اليمن بتطهري منطقة تبلـغ مـساحتها         ٢٠١٠ويف عام   . والداخلة وشبوة وعمران  
 متراً مربعاً من إمجايل املنطقة اليت وضعت عليها عالمـات يف إب             ٢  ٠٥٥  ٥٨٢  اإلمجالية

  .  والداخلة وصعدة واجلوف ومأرب وشبوةوحضرموت
، أبلغ اليمن بأنه متكـن يف الفتـرة         ٢٠٠٨ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام          

 لغمـاً   ٢٤ لغماً مضاداً لألفـراد و     ٥١ من تطهري    ٢٠٠٩مارس  / آذار - ٢٠٠٨مارس  /آذار
ـ          ٦١ ٤٨٢مضاداً للدبابات و   ضرموت  ذخرية غري منفجرة يف حلج وأبني وإب والداخلة وح

 ٢٠١٠مارس  /آذار - ٢٠٠٩مارس  /وتعز وزمار وشبوة وصنعاء، كما متكن يف الفترة آذار        
 ذخـرية غـري     ٣٦ ٩٨٩ لغماً مضاداً للـدبابات و     ٢٧ لغماً مضاداً لألفراد و    ٩٥من تطهري   

  .منفجرة يف حلج وأبني وإب والداخلة وحضرموت وتعز
  زمبابوي
 التماس وتلقي املساعدة    بالسعي إىل التزمت زمبابوي يف طلب التمديد الذي قدمته          

، والعمل اعتبارا من   التقنية الدولية من أجل احلصول على تقنيات حديثة للمسح وإزالة األلغام          
ُتعرف فيها بالضبط مواقع املنـاطق        مسح املناطق اليت ال    على ٢٠٠٩الفصل الثاين من عام     

، ومواصلة عمليات إزالـة     ملتطورةوضع خطة تأخذ يف االعتبار التقنيات ا      ملزروعة باأللغام، و  ا
، وتـدريب   منطقيت سانغو بوردر بوست وكروكس كـورنر      األلغام بواسطة العسكريني يف     
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ونشر كتيبة ثانية لتعزيز اإلمكانيات، ومن مث تقدمي طلب آخر للحصول على فتـرة متديـد                
، مبا يف ٥ب املادة لتنفيذ اخلطة يشمل اجلدول الزمين وامليزانية الالزمني لتنفيذ االلتزامات مبوج   
  .ذلك تقدير حجم األموال اليت قد يلزم احلصول عليها من اجملتمع الدويل

، ذكرت زمبابوي أن املركز الزمبابوي     ٢٠٠٨ومنذ املوافقة على طلب التمديد يف عام          
لألعمال املتعلقة باأللغام متكن، بدعم من وحدة دعم التنفيذ، من إجراء حتليل أكثـر تفـصيالً                

 ، وتقريـر ١٩٩٤ لعام ineTech Survey تقرير ادر تضمنتـ بيانات أساسية من مصمستخدماً
KochMineSafe Completion وتقرير ٢٠٠٠ لعام ،HALO Trust Border Minefield Survey 

 املعد حلكومة موزامبيق، باإلضافة إىل االستفادة من اخلربة والدراية اهلامتني اللتني            ٢٠١٠ لعام
 عاماً من العمل يف إزالـة       ١٢الة األلغام الوطنية الزمبابوية خالل أكثر من        اكتسبتها كتيبة إز  

  .٢٠١٠أغسطس /وقدمت زمبابوي طلب متديد ثان يف آب. األلغام
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 التذييل الثالث

نظرة عامة على الدول األطراف اليت أبلغت عن مواقع مجيع املناطق               
 علـى ألغـام   املزروعة باأللغام اليت حتتوي أو يشتبه يف أهنا حتتـوي       

  مضادة لألفراد
  أفغانستان

 يف عـام    ٧ذكرت أفغانستان يف تقريرها املقدم مبوجب املادة        
 أنه مت حتديد املناطق املشتبه يف أهنا حتتوي على ألغـام            ٢٠١٠

مضادة لألفراد عند إجراء الدراسة االستقصائية لتأثري األلغـام         
ثها من  ومت حتدي٢٠٠٥سبتمرب /األرضية اليت اعتمدت يف أيلول

وخضع بعض هـذه    . جانب فريق تقييم تأثري األلغام األرضية     
املناطق ألنشطة متابعة أدت إىل جتميع معلومات جغرافية وتقنية 

وذُكر أن إمجايل   . أكثر دقة عن األلغام والذخائر غري املنفجرة      
  . كيلومتراً مربعا٦٧٣,٤ًمساحة املنطقة يبلغ 

  اجلزائر
 ٢٠١٠ يف عام    ٧قدم مبوجب املادة    أبلغت اجلزائر يف تقريرها امل    

بوجود منطقتني يف حدودها الشرقية مع تونس وحدودها الغربية         
مع املغرب، وُيعرف أن هاتني املنطقتني حتتويان على ألغام مضادة          

وحتتوي املنطقتان على   . لألفراد زرعها جيش االستعمار الفرنسي    
 ألغام ٣,٥  إىل٠,٨حقول ألغام خطية تبلغ كثافة األلغام فيها من 

 ١ ٠١٢,٦وذكر أن طـول املنطقـتني يبلـغ         . يف املتر الطويل  
 كيلومتراً  ٨٧٩ كيلومتراً يف احلدود الشرقية و     ١٣٣,٦(كيلومتراً  

نـوفمرب  /وخالل الفترة من تشرين الثـاين     ). يف احلدود الغربية  
، بلغ إمجايل عدد األلغام     ٢٠١٠أكتوبر  / إىل تشرين األول   ٢٠٠٤

وعالوة علـى   .  لغماً مضاداً لألفراد   ٥٠٨ ٥٤٤اليت مت تدمريها    
 لغماً مضاداً لألفراد وقذيفة واحدة يف الفترة    ٢٨٦ذلك، مت تدمري    

 يف حقل ألغـام اكُتـشف       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨-٦
وباإلضافة إىل ذلك، أعلنت اجلزائـر      . حديثا يف منطقة بئر العطر    

د لألفراد عن وجود منطقة خاضعة لواليتها ُزرعت فيها ألغام مضا
 لغماً مضاداً لألفراد يـتعني      ١١٦من جانب اجليش اجلزائري هبا      

   .تدمريها
  أنغوال

أثناء اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغـام املعقـود يف           
، ذكرت أنغوال أن الدراسة االستقصائية      ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

 حددت منـاطق    ٢٠٠٧لتأثري األلغام اليت استكملت يف عام       
كما أبلغـت   . به يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد       مشت

 ٨٩٥,٥أنغوال بأن إمجايل املساحة اليت يتعني التعامل معها تبلغ 
  ) متراً مربعا٨٩٥ً ٥٨٦ ٦٩٥(كيلومتراً مربعاً 

  األرجنتني
 الذي قدمته   ٥أشارت األرجنتني يف طلب التمديد مبوجب املادة        

 كـانون   ٤افقة عليـه يف      ومتت املو  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧يف  
 منطقة خاضعة لواليتـها     ١١٣ إىل وجود    ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 مناطق يشتبه يف    ٤حتتوي على ألغام مضادة لألفراد، وإىل وجود        
ومت حتديد هذه املناطق عن     . أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد     

أكتـوبر  /طريق إجراء دراسة جدوى استكملت يف تشرين األول       
 كيلـومتراً   ١٣,١٥أن املساحة اإلمجالية تبلغ     وذكرت  . ٢٠٠٧
ت مربعـة    كيلومترا ٥,٧٧٥، وتشمل   ) هكتاراً ١ ٣١٥(مربعاً  

. هي مساحة املنطقة املشتبه يف أهنا ملغومـة       )  هكتاراً ٥٧٧,٥(
ودراسة اجلدوى اليت أُتيحت للبلدان األطراف تـشتمل علـى          
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تقع جدول يوضح كل واحدة من املناطق ومساحتها والوالية اليت 
. فيها ويشري إىل تاريخ زرع األلغام وعددها، إذا كان معروفـاً          

وتشري الدراسة إىل وضع عالمات على حمـيط مجيـع املنـاطق            
  .  اليت ختضع ملراقبة منتظمة وهي حممية بأسوار١١٧  ال

  بوتان
 يف عام   ٧أبلغت بوتان يف تقريرها األويل املقدم مبوجب املاد         

. يان على ألغام مضادة لألفراد     عن حتديد منطقتني حتتو    ٢٠٠٧
ويتضمن التقرير األويل معلومات عن أنواع وكميات األلغام        

 ألغام  ١٠٣وذكر التقرير أن املنطقتني حتتويان على       . املزروعة
 ويذكر التقرير أيضاً  . مضادة لألفراد مزروعة يف ستة خطوط     

أن خطوط األلغام موجودة يف حممية ماناس بالقرب من احلدود 
  .ندمع اهل

  كمبوديا
أغـسطس  / آب ٢٤ذكرت كمبوديا يف طلب التمديد املقدم يف        

 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ٤ ومتت املوافقة عليه يف      ٢٠٠٩
أهنا حتاول أن حتدد على وجه الدقة عدد املناطق املشتبه يف أهنـا             

وذكرت أن إمجايل املساحة يبلـغ  . مزروعة بألغام مضادة لألفراد  
وأشار التقريـر إىل أن تقـدمي       .  تقريباً  كيلومتراً مربعاً  ٦٤٨,٨

معلومات دقيقة عن حجم ومكان وطبيعة التحدي املتبقي يشكل         
وتـستند  .  يف حد ذاته وميكن فقط تقدمي معلومات تقريبية        حتدياً

التقديرات إىل نتائج الدراسة االستقصائية لتأثري األلغـام الـيت          
 معارف   إىل  كما تستند أيضاً   ٢٠٠٢أبريل  /استكملت يف نيسان  

وبدأ يف  . وجتارب مجيع اجلهات العاملة يف هذا اجملال يف كمبوديا        
 إجراء مسح أساسي يتوقع أن يكتمـل يف         ٢٠٠٩أغسطس  /آب

 وحيل حمل الدراسة االستقـصائية،      ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
 عن حتديد التلوث املتبقي باستخدام نظام وطين لتـصنيف          فضالً

قدمة بشأن تطبيق خطة عمـل      ويف سياق املعلومات امل   . األراضي
، أوضحت كمبوديا أن    ٢٠١٠أغسطس  / آب ١١كارتاخينا يف   

 /املرحلة األوىل من املسح األساسي ستكتمل يف تـشرين األول         
   . لذلك وسيجري استعراض خطة العمل وفقا٢٠١٠ًأكتوبر 

  تشاد
/  أيلـول ٢٠ذكرت تشاد يف طلب التمديد الذي قدمتـه يف      

ملساحة املشتبه يف أهنا حتتوي علـى        أن إمجايل ا   ٢٠١٠ سبتمرب
ومت حتديد هذه .  كيلومتراً مربعا٤٤٠ًألغام مضادة لألفراد تبلغ 

املناطق بفضل الدراسة االستقـصائية لتـأثري األلغـام الـيت           
وعالوة علـى ذلـك، حـددت    . ٢٠١٠استكملت يف عام    

 منطقة خاضعة لوالية تشاد وسيطرهتا يشتبه يف        ١٣٥الدراسة  
ميكن حتديد أماكنها    ى ألغام مضادة لألفراد وال    أهنا حتتوي عل  

وباإلضافة إىل الدراسة   . حبسب مناطق وجود اجملتمعات احمللية    
االستقصائية، ذكرت تشاد، أثناء عمليات إزالة األلغام، أهنـا         
حددت مناطق إضافية يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة          

تراً مربعـاً    كيلوم ٩٦,٣وذكرت أن إمجايل املساحة     . لألفراد
، ٢٠١٠سـبتمرب   /ويف أيلول ).  متراً مربعاً  ٩٦ ٢٩٧ ٥٤٢(

بدأت إجراء مسح تقين يف مشال تشاد بغية حتديد نطاق التلوث 
   .ووضع تقدير تقين جلميع األعمال املتبقية

  شيلي
 ٢٠١٠ يف عـام     ٧أبلغت شيلي يف تقريرها املقدم مبوجب املادة        

ف هـذه القطاعـات      مقاطعة، وتتأل  ١٢ قطاعاً يف    ٤٠بتحديد  
.  منطقة ُيعرف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفـراد         ١٥٨من  

.  لغماً مضاداً لألفراد٩٧ ٣١٣وذُكر أن هذه املناطق حتتوي على 
ويشتمل التقرير على جدول يوضـح عـدد املنـاطق حبـسب          
القطاعات واملقاطعات ويبني تـاريخ زرع األلغـام وعـددها          

ر إىل وجود عالمات على حميط املناطق كما يشري التقري. وأنواعها
  .امللغومة ومحايتها بأسوار
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  كولومبيا
 ١٣أبلغت كولومبيا يف طلب التمديـد الـذي قدمتـه يف            

    منطقة حتتـوي علـى ألغـام        ١٣ عن   ٢٠١٠أغسطس  /آب
 منطقة يشتبه يف منها مزروعة بألغام ١٠ ١٩١مضادة لألفراد و

 ٠,٠٨٧الية تبلـغ    وذكرت أن املساحة اإلمج   . مضادة لألفراد 
   بالنـسبة للمنطقـة    )  متراً مربعـاً   ٨٧ ٤٩٠(كيلومتر مربع   

 كيلومتراً مربعاً   ٥٠,٩٥٥اليت حتتوي على ألغام مضادة لألفراد، و      
بالنسبة للمناطق املـشتبه يف أهنـا       )  متر مربع  ٥٠ ٩٥٥ ٠٠٠(

ويشري التقريـر أن املـساحة بالنـسبة        . حتتوي على هذه األلغام   
تبه فيها هي تقديرات متثل حاصل ضـرب عـدد          للمناطق املش 

   . كيلومتر مربع٠,٠٠٥ Xاحلوادث اليت تسببت فيها هذه األلغام 

  الكونغو
 ١٢ يف   ٧أبلغ الكونغو يف تقريـره املقـدم مبوجـب املـادة            

 بوجود منطقة واحدة يشتبه يف أهنا حتتوي        ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 على احلدود مع    وهذه املنطقة موجودة  . على ألغام مضادة لألفراد   

وقال الكونغو ]. الرقم إدخال[أنغوال وذكر أن مساحتها اإلمجالية 
إنه مل يتمكن حىت اآلن من معرفة ما إذا كانت املنطقة حتتـوي             

   .بالتأكيد على ألغام مضادة لألفراد

  كرواتيا
يونيـه  / حزيران ٢أبلغت كرواتيا يف طلب التمديد املقدم يف        

 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  ومتت املوافقة عليه يف٢٠٠٨
حتتـوي أو   ) سجالت حقول األلغام  ( منطقة   ٧ ٢٤٧بوجود  

وتبلغ املساحة  . يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد       
 كيلـومتراً   ٩٩٧اإلمجالية للمنطقة اليت يتعني التعامل معهـا        

ومت وضع عالمات على مجيع املناطق املشتبه يف أهنـا          . مربعاً
 ويف سياق املعلومات املقدمة بشأن تطبيق خطة عمل         .ملغومة

، ذكرت كرواتيا إن    ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٩كارتاخينا يف   
 ٨٤٥,٥املساحة اإلمجالية اليت يتعني التعامـل معهـا تبلـغ           

 كيلومتراً مربعاً من املناطق     ٢٧١,٥كيلومتراً مربعاً، وتشمل    
 ٥٧٤اليت يعرف أهنا حتتوي على ألغـام مـضادة لألفـراد و           

يلومتراً مربعاً من املناطق اليت يشتبه يف أهنا حتتوي على هذا           ك
  . النوع من األلغام

  قربص
أبلغت قربص، يف بيان قدمته أثناء االجتمـاع العاشـر للـدول     

 مناطق خاضعة لواليتها وختضع للـسيطرة       ٣األطراف، بوجود   
وذكـرت أن  . الفعلية للحكومة حتتوي على ألغام مضادة لألفراد      

   . لغماً مضاداً لألفراد٢ ١٨٣ق حتتوي على هذه املناط

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
أشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف سياق املعلومات اليت        

أغسطس / آب ٦قدمتها بشأن تطبيق خطة عمل كارتاخينا يف        
، إىل أن إمجايل املساحة املشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام    ٢٠١٠

 ١٣ ٧٧٧ ٢٢٢( كيلومتراً مربعاً    ١٣,٧٧ مضادة لألفراد تبلغ  
   .ومت توضيح إحداثياهتا اجلغرافية). متراً مربعاً

  الدامنرك
يونيـه  / حزيـران ١٨أبلغت الدامنرك يف طلب التمديد املقدم يف     

.  بوجود منطقة واحدة حتتوي على ألغام مضادة لألفراد         ٢٠١٠
اً مربعـاً    كيلومتر ١,٢١٢  وتقدر املساحة اإلمجالية هلذه املنطقة ب     

كما تضمن الطلب معلومات عن نوع األلغام ).  هكتارا١٢١,٢ً(
وتقدير عددها استنادا إىل عدد األلغام اليت ُزرعـت يف األصـل            
والتجارب املكتسبة من عمليات التطهري اليت نفّذت يف الفتـرة          

ومت تشييد  . ٢٠٠٨ واملسح التقين الذي نفّذ عام       ٢٠٠٨-٢٠٠٦
  . مات عليهاسور على املنطقة ووضع عال
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  إكوادور
مـارس  / آذار ٣١أبلغت إكوادور يف طلب التمديد املقـدم يف         

 ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٨ ومتت املوافقة عليه يف      ٢٠٠٨
وذكـت أن  .  منطقة حتتوي على ألغام مضادة لألفراد ٧٥بوجود  

 متراً  ٤٩٨ ٦٣٢,٨٩( كيلومتر مربع    ٠,٤٩املساح اإلمجالية تبلغ    
 ٥ ٩٢٣  عدد األلغام املضادة لألفراد يف املنطقـة ب       ويقدر  ). مربعاً
ويشتمل طلب التمديد على جدول يوضح مجيع املنـاطق         . لغماً

  .وإحداثياهتا اجلغرافية ومساحاهتا والعدد التقرييب لأللغام

  إريتريا
 ٢٠١٠ يف عام    ٧أبلغت إريتريا يف تقريرها املقدم مبوجب املادة        

توي على ألغـام مـضادة       منطقة يشتبه يف أهنا حت     ٦٧٧بوجود  
ومت حتديد هذه املناطق خالل الدراسة االستقصائية لتأثري        . لألفراد

وُخطط لالنتهاء  . ٢٠٠٤يونيه  /األلغام اليت استكملت يف حزيران    
 لكنـه   ٢٠٠٩من عملية مسح تقين على نطاق البلد حبلول عام          

  .أُجل بسبب نقص املوارد

  إثيوبيا
ن تطبيق خطة عمل كارتاخينا     يف سياق املعلومات املقدمة بشأ    

 منطقة ١٣، أبلغت إثيوبيا بوجود ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٣يف 
 منطقة يـشتبه يف أهنـا       ٤٤مزروعة باأللغام املضاد لألفراد و    
ويبلغ إمجايل املساحة املبلـغ     . مزروعة باأللغام املضادة لألفراد   

 متـراً   ٢٢ ٥١٨ ٦٣٢( كيلومتراً مربعاً    ١٦٨٣,٦٧٧عنها  
   سبة للمناطق اليت حتتـوي علـى هـذه األلغـام،           مربعاً بالن 

 متراً مربعاً بالنسبة للمناطق املـشتبه يف      ١ ٦٦١ ١٥٨ ٧٣٨و
وقد مت حتديد هذه املناطق عن طريق       ). أهنا حتتوي على األلغام   

  . ٢٠٠٤الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام اليت أُجريت يف عام 

  غامبيا
 يف عـام    ٧ املقدم مبوجب املادة     أبلغت غامبيا يف تقريرها األويل    

 بوجود منطقة واحدة يشتبه يف أهنا حتتوي علـى ألغـام            ٢٠٠٩
وذكرت أن هذه املنطقة موجودة على أطـراف        . مضادة لألفراد 

قرية غيالنفاري يف مقاطعة فوين بينتانغ على مقربة من احلدود مع 
  .كاسامانس يف السنغال

  بيساو - غينيا
 ٨ طلب التمديد الـذي قدمتـه يف         بيساو يف  - أبلغت غينيا 

 مناطق يشتبه يف أهنا حتتـوي       ٩ بوجود   ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
ومت حتديد هذه املناطق عن طريـق       . على ألغام مضادة لألفراد   

مـايو  /الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام اليت أُجريت يف أيار       
 ١,٣٨٧وتبلغ املساحة اإلمجالية اليت أبلـغ عنـها         . ٢٠٠٨
وعالوة على  ).  متراً مربعاً  ١ ٣٧٨ ٨١٤,٢٨( مربعاً   كيلومتراً

 منطقة يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام ٥٢ذلك، أبلغت بوجود 
 مناطق مل ختضع للمسح عند إجراء       ٧تشمل  (مضادة لألفراد   

 منطقة مل تشملها الدراسة ألسباب ٢٩الدراسة االستقصائية، و
 عـام يف    وُخطط إلجراء مسح  ). تتعلق بصعوبة الوصول إليها   

، ومسح تقين ٢٠١١أبريل / وهناية نيسان٢٠١٠سبتمرب /أيلول
  .٢٠١١مايو / إىل أيار٢٠١٠سبتمرب /خالل الفترة من أيلول

  العراق
يف سياق املعلومات املقدمة إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتطهري يف          

، قال العراق إن املساحة اإلمجالية للمنطقة امللوثة ٢٠٠٩مايو /أيار
 منطقة يشتبه يف أهنا حتتوي      ٣ ٦٧٣رف بعد، وأبلغ بوجود     مل ُتع 

ويف سـياق   . على ألغام مضادة لألفراد أو يشتبه يف أهنا خطـرة         
املعلومات اليت قدمها بشأن تطبيق خطة عمل كارتاخينا، ذكـر          
العراق أنه ال ميتلك معلومات دقيقة عن املواقع الـيت ُزرعـت            

شروع بعد يف اختاذ إجراءات     باأللغام املضادة لألفراد نظرا لعدم ال     
وذكر أن املصدر الوحيد للمعلومات املتاح      . لتحديد تلك املواقع  

 حمافظة خالل   ١٨ من   ١٣ هو عملية املسح اليت جرت يف        حالياً
  . ٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة 

  األردن
مـارس  / آذار٣١أبلغ األردن يف طلب التمديد الذي قدمه يف         

 ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين تشرين ٢٨ ومتت املوافقة عليه يف ٢٠٠٨

  موريتانيا
 ١٠أبلغت موريتانيـا يف طلـب التمديـد الـذي قدمتـه يف              

  منطقة يشتبه يف أهنـا حتتـوي       ٢١ بوجود   ٢٠١٠أبريل  /نيسان
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.  منطقة أُبلغ بأهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد        ٩٣بوجود  
 رات كيلومت ١٠,٣٦وذكر أن املساحة اإلمجالية للمنطقة تبلغ       

    ، ومتتـد هـذه املنطقـة      ) متراً مربعاً  ١٠ ٣٥٥ ٩٦٧(مربعة  
    وورد أن هـذه املنـاطق تـشتمل       . رات كيلومت ١٠٤ملسافة  
  .  مضاداً لألفراد لغما٩٢ً ٥٦٩على 

وذكـرت أن املـساحة اإلمجاليـة       . على ألغام مضادة لألفراد   
).  متراً مربعا٦٤ً ٨١٩ ٧٤٠( كيلومتراً مربعاً ٦٤,٨١٩٧٤تبلغ 
 طلب التمديد إىل أن املعلومات اليت ُجمعت عند إجـراء           ويشري

 مل  ٢٠٠٦الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام اليت أُجنزت يف عام         
ويبلغ عدد . تقدم تفاصيل دقيقة عن مواقع املناطق املتأثرة وحميطها

 ٢,٥٢١ منـاطق مـساحتها      ٥ منطقة منها    ٢١املناطق املتبقية   
ستخضع للمسح التقين   )  مربع  متر ٢ ٥٢١ ٠٠٠(كيلومتر مربع   

 ٢,٠٣وهناك منطقتان إضافيتان مساحتهما     . ٢٠١١خالل عام   
كمـا  . سيعاد مسحها )  متر مربع  ٢ ٠٣٠ ٠٠٠(كيلومتر مربع   

 ١٥يشري الطلب إىل وضع عالمات علـى منطقـة مـساحتها            
  ). متر مربع١٥ ٠٠٠ ٠٠٠(كيلومتراً 

  موزامبيق
 / آب ٢٦متـه يف    أبلغت موزامبيق يف طلب التمديد الذي قد      

 تـشرين   ٢٨ ومتـت املوافقـة عليـه يف         ٢٠٠٨ أغسطس
    منطقـة يـشتبه يف أهنـا        ٥٤١ بوجود   ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

وأبلغت بأن إمجايل املساحة    . حتتوي على ألغام مضادة لألفراد    
 كيلومتراً مربعاً   ١٢,١٦٦املتبقية اليت ينبغي التعامل معها تبلغ       

ومت تأكيد وجود هذه املناطق     ).  متراً مربعاً  ١٢ ١٦٦ ٤٠١(
 ٢٠٠٨الذي استكمل يف عـام      " التقييم األساسي "عن طريق   

 منطقة مت حتديدها يف األصل عن طريق الدراسـة          ١٨١ومشل  
كما أوضح طلب التمديد أنه ينبغي      . االستقصائية لتأثري األلغام  

إجراء عمليات املسح يف املناطق الواقعة على احلـدود مـع            
، ذكرت موزامبيق أثنـاء  ٢٠١٠يونيه /انويف حزير . زمبابوي

اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بتطهري األلغام أن إمجايل املنطقة         
 مربعة ات كيلومتر٨املتبقية اليت يتعني التعامل معها يبلغ حوايل 

كما أشارت إىل أنه ال يزال جيري ).  متر مربع ٨ ٠٠٠ ٠٠٠(
ـ         ة علـى   التبليغ عن مناطق خطرة والتعرف بصورة أكثر دق

وذكرت أنه مت مسح منطقـة احلـدود مـع          . املناطق اخلطرة 
 منطقة يشتبه يف أهنـا  ٢٢ وحتديد ٢٠٠٩زمبابوي بنهاية عام    

 ٦,٢حتتوي على ألغام مضادة لألفراد تبلغ مساحتها اإلمجالية         
  ).  متر مربع٦ ٢٠٠ ٠٠٠( مربعة كيلومترات

  نيجرييا
 ٢٠١٠ يف عام    ٧ة  أبلغت نيجرييا يف تقريرها املقدم مبوجب املاد      

.  منطقة يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد    ٣٨بوجود  
  ).  كيلومتراً مربعا٢٤١ً ٢٥٠وتبلغ مساحتها اإلمجالية 

  بريو
أغسطس / آب٢٠أبلغت بريو يف طلب التمديد الذي قدمته يف 

 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ومتت املوافقة عليه يف ٢٠٠٨
يف حميط ( حتتوي على ألغام مضادة لألفراد  منطقة٨٤٦بوجود 

    وذكـرت أن املـساحة اإلمجاليـة      ). هياكل أساسية وطنية  

  السنغال
يوليـه  / متوز ٨أبلغت السنغال يف طلب التمديد الذي قدمته يف         

 ٢٠٠٨نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ ومتت املوافقة عليه يف      ٢٠٠٨
 منطقة يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغـام مـضادة           ١٤٩بوجود  
ومت حتديد هذه املناطق بواسطة دراسة طارئة أُجريت يف         . لألفراد
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 كيلومتر مربع   ٠,٣٣٤ للمناطق اليت ينبغي التعامل معها تبلغ     
وباإلضافة إىل ذلك، أبلغت بوجود     ).  متراً مربعاً  ٣٣٤ ٦٦٧(

يشتبه يف أهنا حتتـوي     ) على احلدود مع إكوادور   ( منطقة   ٣٥
    وذكرت أن املـساحة اإلمجاليـة     . على ألغام مضادة لألفراد   

 كيلومتر مربـع  ٠,١٩٢للمنطقة اليت ينبغي التعامل معها تبلغ  
  ). متراً مربعا١٩٢ً ٠٦١(

 ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  - ٢٠٠٥أكتوبر  /الفترة تشرين األول  
وتبلغ املساحة اإلمجالية . تناولت تأثري األلغام يف منطقة كاسامانس

 كيلـومتراً مـن     ٣٧ألراضي و  من ا   كيلومتراً مربعاً  ١١حوايل  
وذكرت يف طلب التمديد عدم التمكن من       . املسارات واملمرات 

زيارة مجيع املناطق املشتبه فيها أثناء إجراء الدراسة، ولذا ميكـن           
ويف سياق املعلومات املقدمة . التعرف على مناطق إضافية مستقبالً
 من خطة عمل كارتاخينا     ١٤من السنغال بشأن تطبيق اإلجراء      

، ذكرت السنغال أهنا مل تتمكن من       ٢٠١٠أغسطس  / آب ١١يف  
حتديد مساحات ومواقع املناطق امللوثة على وجه الدقة، وأن هذه          

  . املعلومات ستتاح بعد االنتهاء من عمليات املسح العام اجلارية
  صربيا

أبلغت صربيا يف البيان الذي أدلت به أثناء اجتماع اللجنـة           
 بأهنـا   ٢٠١٠يونيـه   /األلغام يف حزيران  الدائمة املعنية بإزالة    

حددت منطقتني يشتبه يف أهنما حتتويان على ألغـام مـضادة           
وذكرت أن مساحة املنطقة املتبقية اليت ينبغي التعامل        . لألفراد

 متر  ١ ٥٨٩ ٩٠٠ ( كيلومتر مربع تقريباً   ١,٥٨٩معها تبلغ   
كما ذكرت أن عمليات املسح يف املنطقة يتوقـع أن          ). مربع

  .٢٠١٠ل يف هناية عام تستكم

  السودان
 ٢٠٠٩ يف عـام     ٧أبلغ السودان يف تقريره املقدم مبوجب املادة        

بوجود مناطق يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد، مبا           
مناطق يشتبه يف أهنـا      "٣٦٣و" منطقة خطرة  "١ ٦١٥يف ذلك   
وذكر السودان أن حجم مشكلة األلغام األرضـية يف         ". خطرة
ان غري معروف بشكل دقيق نظرا لعدم إجـراء عمليـات           السود
واملعلومات املتاحة مستنبطة مـن     . مسح على نطاق البلد   /تقييم

   .عمليات تقييم خمصصة أُجريت يف أحناء متفرقة من البلد
  طاجيكستان

يف سياق املعلومات املقدمة بشأن تطبيق خطة عمل كارتاخينـا          
ن بوجـود   ، أبلغت طاجيكـستا   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٣يف  

ومساحة املنطقة  .  منطقة حتتوي على ألغام مضادة لألفراد      ٢٤٢
 مربعة   كيلومترات ١٠,٧٤٣املتبقية اليت يتعني التعامل معها تبلغ       

ومت حتديد املوقع اجلغرايف لكـل      ).  متراً مربعاً  ١٠ ٧٤٣ ٢٤٣(
 ٥٨وعالوة على ذلك، أبلغت طاجيكستان بوجـود        . منطقة

   .على ألغام مضادة لألفرادمنطقة يشتبه يف أهنا حتتوي 

  تايلند
 تـشرين  ٢أبلغت تايلند يف طلب التمديـد الـذي قدمتـه يف          

 تـشرين   ٢٨ ومتـت املوافقـة عليـه يف         ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
  بأن الدراسة االستقصائية لتـأثري األلغـام       ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

 قد حددت مناطق يشتبه يف      ٢٠٠١يونيه  /اليت أُجنزت يف حزيران   
وذكـرت يف سـياق   . حتتوي على ألغام مـضادة لألفـراد   أهنا  

املعلومات املقدمة بشأن تطبيق خطة عمل كارتاخينا أن املساحة         
 كيلومتراً مربعـاً    ٥٥١,٣اإلمجالية اليت يتعني التعامل معها تبلغ       

  ). متراً مربعا٥٥١ً ٣٣٥ ٩٩١(
  تركيا

 تشرين  ١ يف   ٧ذكرت تركيا يف تقريرها املقدم مبوجب املادة        
 منطقة حتتوي علـى ألغـام       ١٥ وجود   ٢٠٠٤أكتوبر  /ألولا

  . مناطق يشتبه يف أهنا حتتوي عل هذه األلغام٧مضاد لألفراد و
    ويشتمل التقرير على جدول يوضح كل منطقـة واحملافظـة         

اليت توجد هبا وأنواع وكميات األلغام وتـاريخ زرعهـا إن           
طق احملـددة   وذكرت أن العدد اإلمجايل لأللغام يف املنا      . ُعرف

وأشــارت يف بيــان قدمتــه يف .  لغمــا٩٢١ً ٠٨٠يبلــغ 
 إىل اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام إىل ٢٠١٠يونيه /حزيران

ويف االجتمـاع   . أهنا قد وضعت عالمات على مجيع املناطق      

  أوغندا
اق املعلومات املقدمة بشأن تطبيق خطة عمل كارتاخينا يف         يف سي 
، أبلغت أوغنـدا بوجـود منطقـتني        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٤

وذكرت أن املساحة اإلمجالية    . حتتويان على ألغام مضادة لألفراد    
كما أبلغـت   ).  متر مربع  ٣٠ ٠٠٠( كيلومتر مربع    ٠,٠٣تبلغ  

ام مضادة لألفراد    منطقة يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغ       ١٢بوجود  
 ٧١٦ ٠٠٠( كيلومتر مربـع  ٠,٧١٦  تقدر مساحتها اإلمجالية ب   

وقدمت أوغندا جدوال يبّين كل منطقة مشتبه فيهـا         ). متر مربع 
وحجمها واملقاطعة اليت توجد فيها، باإلضافة إىل توضيح نـوع          

  . املسح الذي خضعت له كل منطقة
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 ٨١٤ ٩٥١ ٤٥٠العاشر للدول األطراف، ذكرت أهنا أزالت       
. ٨١٤ ٥٠١قي منـها    من جمموع األلغام املضادة لألفراد وتب     

وقالت إن حدودها الغربية مع كل مـن اليونـان وبلغاريـا            
كمـا أشـارت تركيـا إىل أن        . وجورجيا خالية من األلغام   

 حدودها اجلنوبية، وخباصة مع ىعمليات إزالة األلغام احلالية عل
سوريا، تعترب من األولويات وأن حوايل ثلثي األلغام املزروعة         

ذكرت تركيا أن مـشروع تطهـري       و. توجد يف هذه املنطقة   
 ٣٥٠ كيلومتراً بعرض ٨٧٠احلدود مع سوريا اليت متتد ملسافة      

 يف املتوسط يستلزم القيام يف نفس الوقت بإنشاء نظـام           متراً
جديد ألمن احلدود، وسوف تطلع تركيا الـدول األطـراف          

  . ٥بالتطورات الالحقة فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب املادة 
  الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 

أبلغت اململكة املتحدة يف طلب التمديد الذي قدمته مبوجـب         
 منطقـة   ١١٣ بوجـود    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧ يف   ٥املادة  

 مناطق يـشتبه يف أهنـا       ٤حتتوي على ألغام مضادة لألفراد و     
وقد ُحددت هذه املناطق يف . حتتوي على هذا النوع من األلغام

أكتـوبر  /رين األول إطار دراسة اجلدوى اليت أُجريت يف تـش       
 كيلومتراً  ١٣,١٥وذكرت أن املساحة اإلمجالية تبلغ      . ٢٠٠٧
 كيلـومتراً مربعـاً   ٥٧,٧٥، منـها   ) هكتاراً ١ ٣١٥(مربعاً  

ويـشتمل  . يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام     )  هكتاراً ٥٧٧,٥(
التقرير الذي أُتيح للدول األطراف بعد إجراء دراسة اجلدوى         

وحجمها واملقاطعة اليت توجد    على جدول يوضح كل منطقة      
. هبا وحيدد تاريخ زراعة األلغام، إذا كان معروفاً، وعدد األلغام

كما يشري التقرير الصادر مبوجب دراسة اجلدوى إىل وجـود          
عالمات على حميط مجيع املناطق الذكورة اليت ختضع للمراقبـة          

يونيـه  /ويف اجتمـاع حزيـران  . بانتظام ومتت محايتها بأسوار  
لجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام، ذكـرت اململكـة          ل ٢٠١٠

يشتبه يف    مناطق، منها منطقة كان    ٤املتحدة أنه مت اإلفراج عن      
 مناطق كانت معروفة    ٣أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد و      

 منطقـة خاضـعة     ١٠٦وبقيت  . بأهنا حتتوي على هذه األلغام    
على هذا النوع مـن     لوالية اململكة املتحدة أو سيطرهتا حتتوي       

   . مناطق يشتبه يف أهنا حتتوي على هذه األلغام٣األلغام و

  )فاريةي البول-مجهورية (فرتويال 
مارس / آذار ١٣أبلغت فرتويال يف طلب التمديد الذي قدمته يف         

 ٢٠٠٨نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ ومتت املوافقة عليه يف      ٢٠٠٨
وذكت أن  . راد منطقة حتتوي على ألغام مضادة لألف      ١٣بوجود  

واشتمل ).  هكتارا١٨ً( كيلومتر مربع ٠,١٨إمجايل املساحة يبلغ  
طلب التمديد على جدول يبّين كل منطقة وحجمها واملقاطعـة          
اليت توجد هبا واخلرائط اليت توضحها وتاريخ زراعـة األلغـام           

وذكرت أن هذه املناطق حممية بأسوار وحتتوي       . وعددها ونوعها 
ويف سياق املعلومات املقدمة    . داً لألفراد  لغماً مضا  ١ ٠٧٣على  

أكتوبر / تشرين األول  ٢٥بشأن تطبيق خطة عمل كارتاخينا يف       
 مـن   ٢٠١٠، ذكرت فرتويال أهنا ستتمكن بنهاية عـام         ٢٠١٠
  .  منطقة حتتوي على ألغام مضادة لألفراد١٢حتديد 

  اليمن
 تـشرين   ٦أبلغ اليمن يف طلب التمديـد الـذي قدمـه يف            

 تـشرين   ٢٨ ومتت املوافقـة عليـه يف        ٢٠٠٨رب  نوفم/الثاين
 منطقة يشتبه يف أهنا حتتوي      ٤٥٧ بوجود   ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

وذكر أن املساحة اإلمجالية هلـذه      . على ألغام مضادة لألفراد   

  زمبابوي
 / آب ٣وأبلغت زمبابوي يف طلب التمديد الـذي قدمتـه يف           

 مناطق يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام  ٩ بوجود   ٢٠١٠أغسطس  
 ٢٠١,٣٢وذكرت أن املساحة اإلمجالية تبلـغ       . مضادة لألفراد 
 مناطق حباجة إىل ٥وأوضح طلب التمديد وجود . كيلومتراً مربعاً
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 متراً ٢١٣ ٢٢٨ ٣٦٩( كيلومتراً مربعاً ٢١٣,٢٣املناطق تبلغ 
 ومت حتديد هذه املناطق عن طريـق إجـراء دراسـة          ). مربعاً

 غطت مجيع أحناء ٢٠٠٠يوليه /استقصائية لتأثري األلغام يف متوز
.  مناطق بعد هذه الدراسة١٠وذكر الطلب أنه مت حتديد . البلد

ويف سياق املعلومات املقدمة بشأن تطبيق خطة عمل كارتاخينا 
    ٢٣٧، أبلـغ الـيمن بوجـود        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢١يف  

ام مضادة لألفراد، وتبلـغ     منطقة يشتبه يف أهنا حتتوي على ألغ      
 كيلـومتراً   ١٤٠املساحة اإلمجالية اليت يتعني التعامل معهـا        

 يوضـح   وقدم اليمن جدوالً  ).  متراً مربعاً  ١٤٠ ٩٦٨ ٤٠٥(
   .كل منطقة وامسها وحجمها واحملافظة اليت توجد هبا

 مناطق حباجة   ٤ حمدود لتأكيد دقة املعلومات املتاحة و      مسح عام 
 هـذه   وقد مت وضع عالمات على    . إىل مسح تقين أكثر تفصيالً    

  .املناطق
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   الرابعالتذييل

 من برنـامج األمـم املتحـدة        قمة كارتاخينا الدعم املقدم منذ انعقاد         
اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ودوائـر األمـم املتحـدة           
لألعمال املتعلقة باأللغام، ومنظمـة الـدول األمريكيـة إىل الـدول            

اليت أبلغت عن مسؤوليتها     أو ٥تنفيذ املادة   تعكف على   األطراف اليت   
  عن مساعدة عدد كبري من ضحايا األلغام األرضية

  
منظمة الدول 

  األمريكية
برنامج األمم 
  املتحدة اإلمنائي

منظمة األمم 
  املتحدة للطفولة

دوائر األمم املتحدة 
 لألعمال املتعلقة باأللغام

  X X      أفغانستان
   X X    ألبانيا
      X    اجلزائر
   X X    أنغوال

   X X    البوسنة واهلرسك
      X    بوروندي
 X X X    كمبوديا
  X    X    تشاد

 X X X X  كولومبيا
  X    X    قربص

مجهورية الكونغو 
 X X      الدميقراطية

        X  إكوادور
   X X    إريتريا
  X    X    إثيوبيا
      X     بيساو-غينيا 
   X X    العراق
      X    األردن
  X X X    موريتانيا
  X    X    موزامبيق

        X  بريو
 X X X    السنغال
 X  X X    السودان

   X X    طاجيكستان
   X X    تايلند
      X    أوغندا
   X X    اليمن

      X    زمبابوي
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   اخلامسالتذييل

   من االتفاقية٣األلغام اليت أُبلغ عن االحتفاظ هبا ألغراض جتيزها املادة     
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  الدولة الطرف

 ٢٦١٨ ٢٦١٨ ٢٦٨٠ ٢٦٩٢ ١٨٨٧ ١٠٧٦  ) أ(انأفغانست
 صفر صفر صفر صفر  صفر  ألبانيا
 ٥٩٧٠ ٦٠٠٠ ١٥٠٣٠ ١٥٠٣٠ ١٥٠٣٠ ١٥٠٣٠  اجلزائر
  صفر  صفر صفر صفر  أندورا
 ٢٥١٢   ٢٥١٢ ١٤٦٠ ١٣٩٠  أنغوال

        أنتيغوا وبربودا
 ١١٤٢ ١٢٦٨ ١٣٨٠ ١٤٧١ ١٥٩٦ ١٦٨٠  ) ب(األرجنتني
 ٦٩٤٧ ٦٧٨٥ ٦٩٩٨ ٧١٣٣ ٧٢٦٦ ٧٣٩٥  أستراليا
 صفر صفر صفر صفر  صفر  النمسا

  صفر    صفر  جزر البهاما
 ١٢٥٠٠ ١٢٥٠٠ ١٢٥٠٠ ١٢٥٠٠ ١٤٩٩٩ ١٥٠٠٠  بنغالديش
        بربادوس
 ٦٠٣٠ ٦٠٣٠ ٦٠٣٠ ٦٠٣٠ ٦٠٣٠ ٦٠٣٠  بيالروس
 ٣٢٠٤ ٣٢٤٥ ٣٢٨٧ ٣٥٦٩ ٣٨٢٠ ٤١٧٦  بلجيكا
        بليز
   ١٦ ١٦ ٣٠   بنن

    ٤٤٩١    بوتان
      صفر  ) املتعددة القوميات-دولة (وليفيا ب

 ٢٢٥٥ ٢٣٩٠ ١٩٢٠ ١٧٠٨ ١٧٤٧١ ٢٧٥٥  ) ج(البوسنة واهلرسك
        ) د(بوتسوانا
 ١٠٠٥١ ١٠٩٨٦ ١٢٣٨١ ١٣٥٥٠ ١٥٠٣٨ ١٦١٢٥  )ه(الربازيل

__________ 

تضع بعـد سياسـة       مل  أن احلكومة  ٧ مبوجب املادة    ٢٠٠٥ يف تقريرها الذي قدمته عام       أفادت أفغانستان   )أ (
وتوافق احلكومة على عدد ونوع األلغـام       . لتطوير والتدريب رمسية بشأن عدد األلغام احملتفظ هبا ألغراض ا       

املضادة لألفراد اليت حيتفظ هبا مركز األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام يف أفغانستان نيابة عن برنـامج                 
 .العمل املتعلق باأللغام، وذلك على أساس كل حالة على حدة

 ستستخدم كـصمامات    لغماً ١ ١٦٠ ب تاحتفظا   أهن ٢٠٠٢ يف التقرير الذي قدمته عام       أفادت األرجنتني   )ب (
 ١ستخدم يف أنـشطة التـدريب حـىت         ي لغم س  ١ ٠٠٠أن   املضادة للدبابات، و   FMK-5لأللغام من طراز    

 لغمـاً  ١٢ ٠٢٥أنه سيفرغ   " واو"األرجنتني يف االستمارة     أفادتوإضافة إىل ذلك،    . ٢٠١٠أبريل  /نيسان
 .تستخدم يف التدريباملفعول ألغاماً باطلة بذلك ح  من املواد املتفجرة لتصبمن حمتواه

هي ألغـام    لغماً ٢ ٢٥٥أن   ٧مبوجب املادة    ٢٠١٠التقرير الذي قدمته عام     أفادت البوسنة واهلرسك يف       )ج (
 .صمامات بال

 .من األلغام" كمية قليلةب" تفظح ستا أهن٢٠٠١أفادت بوتسوانا يف التقرير الذي قدمته عام   )د (
 أهنا تعتزم اإلبقاء على األلغام املبلغ       ٢٠٠٩ وعام   ٢٠٠٦ تقريريها اللذين قدمتهما يف عام       أفادت الربازيل يف    )ه(

 .٢٠١٩ حىت عام ٣عنها مبوجب املادة 
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  الدولة الطرف
 صفر    صفر    )و(بروين دار السالم

 ٣٦٧٢ ٣٦٨٢ ٣٦٨٢ ٣٦٧٠ ٣٦٧٦ ٣٦٧٦  بلغاريا
        )ز(بوركينا فاسو

 ٤ ٤ ٤     بوروندي
 صفر صفر صفر صفر  صفر  كمبوديا
  ١٨٨٥    ٣١٥٤  )ح(الكامريون

 ١٩٣٧ ١٩٣٩ ١٩٦٣ ١٩٦٣ ١٩٩٢ ١٩٠٧  )ط(كندا
  ١٢٠      الرأس األخضر

        مجهورية أفريقيا الوسطى
 صفر صفر  صفر صفر صفر  تشاد
 ٣٣٤٦ ٤٠٨٣ ٤١٥٣ ٤٤٨٤ ٤٥٧٤ ٥٨٩٥  شيلي

 ٥٨٦ ٥٨٦ ٥٨٦ ٥٨٦ ٨٨٦ ٨٨٦  كولومبيا
        جزر القمر
  ٣٢٢  ٣٧٢ ٣٧٢ ٣٧٢  الكونغو

    صفر    جزر كوك
 صفر     صفر  كوستاريكا

 صفر صفر  صفر صفر صفر  كوت ديفوار
 ٥٩٥٤ ٦٠٣٨ ٦١٠٣ ٦١٧٩ ٦٢٣٦ ٦٤٠٠  كرواتيا
 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠  قربص

 ٢٤٩٧ ٢٥٤٣ ٤٦٩٩ ٤٦٩٩ ٤٨٢٩ ٤٨٢٩  اجلمهورية التشيكية
        )ي(ورية الكونغو الدميقراطيةمجه

 ١٩٥٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٦٠ ١٩٨٩  الدامنرك
      ٢٩٩٦  جيبويت
      صفر  دومينيكا

  صفر      اجلمهورية الدومينيكية
 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠١ ٢٠٠١  إكوادور
  صفر   ٧٢ ٩٦  السلفادور

__________ 

 ألغام حية مـضادة لألفـراد       ةحتتفظ بأي   أهنا ال  ٢٠٠٧ بروين دار السالم يف التقرير الذي قدمته عام          أفادت  )و(
،  دار الـسالم   وتستخدم القوات املسلحة امللكيـة يف بـروين       . تدريبحتظرها االتفاقية ألغراض التطوير وال    

 .حتظرها االتفاقية ألغراض التطوير والتدريب، األلغام املضادة لألفراد اليت ال
من شيء  ب"تفظ  حت  ال ا أهن ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥عوام  األ بوركينا فاسو يف التقارير اليت قدمتها يف         أفادت  )ز(

 ".ذلك حىت اآلن
 لغمـاً،   ١ ٨٨٥ باالستمارة باء، أهنا حتـتفظ      يف  ،  ٢٠٠٩ الكامريون يف التقرير الذي قدمته يف عام         أفادت  )ح(

 . ألغراض التدريب منهااالستمارة دال أهنا حتتفظ ببضعة آالفذكرت يف و
 .ماماتغري مزودة بص، ٢٠٠٧ عام ااملبلغ عنهمن األلغام  لغماً ١ ٩٤١ أصل من ، لغما٨٤ًمثة   )ط(
بت ت  مل اأهن ٢٠١٠و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨هورية الكونغو الدميقراطية يف التقارير اليت قدمتها يف األعوام           مج أفادت  )ي(

 .حتفظ هبات يف عدد األلغام اليت سبعُد
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        غينيا االستوائية

 ١٧٢ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩  ٩  )ك(إريتريا
 صفر صفر صفر صفر  صفر  إستونيا
 ٣٠٣ ٣٠٣ ١١١٤     إثيوبيا
        فيجي
 ٤٠١٧ ٤١٤٤ ٤١٥٢ ٤١٧٠ ٤٢١٦ ٤٤٥٥  فرنسا
        غابون
  صفر      غامبيا
 ٢٢٦١ ٢٤٣٧ ٢٣٨٨ ٢٥٢٦ ٢٥٢٥ ٢٤٩٦  أملانيا
        غانا

 ٦١٥٨ ٧٢٢٤ ٧٢٢٤ ٧٢٢٤ ٧٢٢٤ ٧٢٢٤  اليونان
        غرينادا

 صفر صفر    صفر  غواتيماال
        غينيا
 ٩ ٩ ١٠٩  ١٠٩   )ل(و بيسا-غينيا 
 صفر    صفر   غيانا
  صفر      هاييت

 صفر صفر  صفر صفر صفر  الكرسي الرسويل
    ٨٢٦ ٨١٥   هندوراس
 صفر صفر  صفر  ١٥٠٠  هنغاريا
   صفر صفر صفر صفر  آيسلندا

 ٢٤٥٤ ٤٩٧٨ ٤٩٧٨     إندونيسيا
 حيدد فيما بعد  بعدحيدد فيما ٩     العراق
 ٦٦ ٦٧ ٧٠ ٧٥ ٧٧ ٨٥  آيرلندا
 ٦٧٤ ٦٨٩ ٧٢١ ٧٥٠ ٨٠٦ ٨٠٦  إيطاليا

    صفر  صفر  جامايكا
 ٢٩٧٦ ٣٣٢٠ ٣٧١٢ ٤٢٧٧ ٥٣٥٠ ٦٩٤٦  اليابان
 ٩٠٠ ٩٥٠ ٩٥٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠  األردن
   ٣٠٠٠  ٣٠٠٠   كينيا

        كرييباس

__________ 

 يف التقرير الـذي  وأفادت.  املفعول أن األلغام احملتفظ هبا باطلة     ٢٠٠٥ إريتريا يف التقرير الذي قدمته عام        أفادت  )ك(
 يف التقرير الـذي     وأفادت.  املفعول  ألغام، باطلة  ١٠٩ من األلغام احملتفظ هبا، وعددها       ٩ أن   ٢٠٠٧قدمته عام   
وأفادت يف التقرير الـذي      . املفعول  ألغام، باطلة  ١٠٩ من األلغام احملتفظ هبا، وعددها       ٨ أن   ٢٠٠٨قدمته عام   
 . املفعول، باطلةاًلغم ١٧٢، وعددها  ألغراض التدريب من األلغام احملتفظ هبا٧١ أن ٢٠١٠قدمته عام 

 POMZ2 لغماً من طـراز      ٥٠ أن   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦ بيساو يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي        -أفادت غينيا     )ل(
مـن    ألغام، خالية مـن املفجـر أو       ١٠٩، من بني األلغام احملتفظ هبا وعددها        PMD6 لغماً من طراز     ٥٠و

نقلـت بغـرض     POMZ2  لغماً من طراز   ٥٠ لا أن   ٢٠٠٩وأفادت يف التقرير الذي قدمته عام       . املتفجرات
 .استفيد من خشبهاودمرت  قد PMD6 لغماً من طراز ٥٠ لاستخدامها كمصدر للمعادن، وأن ا
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 صفر صفر صفر     الكويت
 ١١٨ ٨٩٩ ٨٩٩ ٩٠٢ ١٣٠١   التفيا
        ليسوتو

        ياريليب
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ليختنشتاين

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ليتوانيا
   ٨٥٥ ٩٠٠ ٩٥٦ ٩٥٦  لكسمربغ
        مدغشقر
 صفر صفر    ٢١  مالوي
 صفر صفر    صفر  ماليزيا
     صفر   ملديف
      ٦٠٠  مايل
  صفر صفر  صفر صفر  مالطة
 ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨ ٧٢٨  ياموريتان

   صفر صفر صفر صفر  موريشيوس
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املكسيك
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر  موناكو

 صفر صفر صفر صفر    اجلبل األسود
 ١٩٤٣ ١٩٦٣  ١٢٦٥ ١٣١٩ ١٤٧٠  )م(موزامبيق
 ١٦٣٤ ١٧٣٤   ٣٨٩٩ ٦١٥١  ناميبيا
        ناورو

 ٢٢١٤ ٢٤١٣ ٢٥١٦ ٢٧٣٥ ٢٨٧٨ ٣١٧٦  هولندا

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر  )ن(انيوزيلند

 ٩٦٣ ١٠٠٤ ١٠٠٤ ١٠٠٤ ١٠٢١ ١٠٤٠  نيكاراغوا
  ١٤٦   ١٤٦ ١٤٦  النيجر

 ٣٣٦٤ ٣٣٦٤   صفر صفر  نيجرييا
        نيوي

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر  النرويج
  صفر صفر     باالو

__________ 

 من معسكر   تها لغماً من األلغام احملتفظ هبا ورث      ٥٢٠ أن   ٢٠٠٩ موزامبيق يف التقرير الذي قدمته عام        أفادت  )م(
 ألنوال ُيستخدم هذا املعسكر حالياً      . لنروجيية للمساعدة الشعبية  للتدريب على كشف األلغام تابع للمنظمة ا      

 .٢٠٠٩يونيه /التدريب خيرج عن نطاق عمل املعهد الوطين إلزالة األلغام، ولذلك ستدمر األلغام يف حزيران
ن طراز  أهنا حتتفظ مبخزونات تشغيلية من ألغام كالميور م       ٢٠٠٧نيوزيلندا يف التقرير الذي قدمته عام       أفادت    )ن(

M18A1   وخبالف ألغام كالميور من طـراز       . عن طريق التفجري من بعد فقط     تستخدم   اليتM18A1   حتـتفظ ،
اليت ينحصر استخدامها يف تـدريب      املفعول  قوات الدفاع النيوزيلندية بعدد حمدود للغاية من األلغام الباطلة          

 .تفاقية من اال٣أفرادها على عمليات إزالة األلغام، مبوجب أحكام املادة 
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  صفر      بنما

        )س(بابوا غينيا اجلديدة
 صفر   صفر صفر   باراغواي

 ٢٠٦٠ ٤٠٤٧ ٤٠٠٠ ٤٠١٢ ٤٠١٢ ٤٠٢٤  بريو
 صفر   صفر صفر صفر  الفلبني
 ٦٩٧ ٧٦٠  ١١١٥ ١١١٥ ١١١٥  الربتغال
        قطر

 ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠  رومانيا
 صفر صفر صفر صفر ٢٤٩ ٢٤٩  مجهورية مولدوفا

   ٦٥  ١٠١ ١٠١  رواندا
        سانت كيتس ونيفس

        سانت لوسيا
        سانت فنسنت وجزر غرينادين

    صفر    ساموا
 صفر صفر صفر صفر  صفر  سان مارينو

   صفر     سان تومي وبرينسييب
 ٢٨ ٢٨ ٢٤ ٢٤  صفر  )ع(لالسنغا
 ٣١٥٩ ٣٥٨٩ ٥٥٦٥  ٥٥٠٧ ٥٠٠٠  )ف(صربيا
      صفر  سيشيل
        سرياليون
 ١٤٢٢ ١٤٢٢ ١٤٢٢ ١٤٢٧ ١٤٢٧ ١٤٢٧  سلوفاكيا
  ٢٩٩١ ٢٩٩٢ ٢٩٩٣ ٢٩٩٣ ٢٩٩٤  سلوفينيا

        جزر سليمان
 ٤٣٥٦ ٤٣٥٦ ٤٣٨٠ ٤٤٠٦ ٤٤٣٣ ٤٣٨٨  جنوب أفريقيا

 ١٧٣٥ ١٧٩٧ ١٩٩٤ ٢٠٣٤ ٢٧١٢ ٢٧١٢  إسبانيا
  ١٩٣٨ ٤٩٩٧ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٥٠٠٠  السودان
   صفر ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠  سورينام
     صفر   سوازيلند

__________ 

 أن لديها خمزوناً صغرياً من ألغام كالميور الـيت          ٢٠٠٤ بابوا غينيا اجلديدة يف التقرير الذي قدمته عام          أفادت  )س(
 . فقطهاقوات دفاعمن جانب تدريب الألغراض  الستخدامها من بعد،تفجَّر 

يت حتـتفظ هبـا مبوجـب        أن األلغام ال   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ السنغال يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي        أفادت  )ع(
 لغماً، عثر عليها أثناء عمليات إزالة األلغام أو وجدت يف حمزونات املتمـردين قبـل                ٢٤، وعددها   ٣ املادة

وقد نزعت صمامات هذه األلغـام وتـستخدم حاليـاً          . ٢٠٠٦سبتمرب  /أغسطس وأيلول /تدمريها يف آب  
 من األلغـام   ٤، أفادت أهنا نزعت صمامات      ٢٠١٠ ويف تقريرها املقدم عام      .لتدريب أخصائيي إزالة األلغام   
 .اليت حتتفظ هبا ألغراض التدريب

 PMA-1  مـن طـراز    ٥١٠  ال أن مجيع صمامات األلغـام       ٢٠٠٩ صربيا يف التقرير الذي قدمته عام        أفادت  )ف(
 . قد ُنزعت وُدمرتPMA-3طراز  من ٥٦٠  الو
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 ٧٣٦٤ ٧٣٦٤ ٧٥٣١ ١٠٥٧٨ ١٤٤٠٢ ١٤٧٩٨  )ص(السويد
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر  سويسرا

 صفر صفر صفر ١٠٥ ٢٢٥ ٢٥٥  طاجيكستان
 ٣٦٢٦ ٣٦٣٨ ٣٦٥٠ ٤٧١٣ ٤٧٦١ ٤٩٧٠  )ق(تايلند

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
  السابقة

  صفر صفر صفر صفر ٤٠٠٠

         ليشيت-تيمور 
        توغو

 صفر صفر   صفر   ترينيداد وتوباغو
 ٤٩٨٠ ٤٩٨٠ ٤٩٩٥ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠  نستو

 ١٥١٠٠ ١٥١٢٥ ١٥١٥٠ ١٥١٥٠ ١٥١٥٠ ١٦٠٠٠  تركيا
 صفر    صفر صفر  تركمانستان

 ١٨٧ ٢١١ ٢٢٣ ١٩٥٠ ١٩٥٠   أوكرانيا
 ١٧٦٤ ١٧٦٤ ١٧٦٤   ١٧٦٤  أوغندا

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
  يرلندا الشماليةآو

٨٣٣ ٩٠٣ ٦٠٩ ٦٥٠ ١٧٩٥ ١٩٣٧ 

  ١٧٨٠ ٩٥٠ ١١٠٢ ١١٤٦ ١١٤٦  انيا املتحدةمجهورية ترت
   ٢٦٠     أوروغواي

   صفر  صفر   فانواتو
 ٤٩٦٠ ٤٩٦٠ ٤٩٦٠ ٤٩٦٠ ٤٩٦٠ ٤٩٦٠  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
 ٣٧٦٠    ٤٠٠٠ ٤٠٠٠  اليمن
 ٢١٢٠ ٢١٢٠ ٢٢٣٢ ٣٣٤٦ ٣٣٤٦ ٣٣٤٦  زامبيا

  ٥٥٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠  )ر(زمبابوي

  :معلومات تفسريية    
  القيمة الرقمية  :عدد األلغام املبلغ عن االحتفاظ هبا يف سنة معينة

    :استمارة اإلبالغ ذات الصلة يفرقم أي دون إيراد دم ولكن هو مطلوب، أو قُكما تقرير المل يقدم 
    :مل يطلب تقدمي تقرير

__________ 

هـي  املبلغ عنها    من األلغام    ٢ ٨٤٠ أن   ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ يف التقريرين اللذين قدمتهما عامي       أفادت السويد   )ص(
 يف التقريـر الـذي قدمتـه     وأفادت. ألغام بال صمامات وميكن وصلها بصمامات حمتفظ هبا لأللغام الومهية         

 . لغماً هي ألغام بال صمامات وميكن وصلها بصمامات حمتفظ هبا لأللغام الومهية٢ ٧٨٠ أن ٢٠٠٩ عام
 . مجيع ألغامها ُنقلت للتدريب عليها وتدمريها أن٧ مبقتضى املادة ٢٠١٠ي قدمته عام  تايلند يف التقرير الذأفادت  )ق(
 لغـم للتـدريب،   ٧٠٠ ب، يف االستمارة دال أهنا حتتفظ      ٢٠٠٨زمبابوي يف التقرير الذي قدمته عام       أفادت    )ر(

 .٢٠٠٧مر أثناء التدريب يف عام  لغم ُد١٠٠ يف االستمارة باء أن وأفادت
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   السادسالتذييل

  ٩حالة التدابري القانونية املتخذة مبوجب املادة     

 األطراف اليت أبلغت عن اعتمادها تشريعات يف إطار االلتزامات الـيت            الدول  )أ(  
  ٩ تقضي هبا املادة

  النمسا  أستراليا  ألبانيا
  بليز  بلجيكا  بيالروس

  بوركينا فاسو  الربازيل  البوسنة واهلرسك
  كندا  كمبوديا  بوروندي

  جزر كوك  كولومبيا  تشاد
  قربص  كرواتيا  كوستاريكا

  السلفادور  يبويتج  اجلمهورية التشيكية
  غواتيماال  أملانيا  فرنسا

  آيسلندا  هنغاريا  هندوراس
  اليابان  إيطاليا  آيرلندا
  التفيا  كرييباس  األردن

  ماليزيا  لكسمربغ  ليختنشتاين
  موريتانيا  مالطة  مايل

  نيوزيلندا  موناكو  موريشيوس
  النرويج  النيجر  نيكاراغوا

  السنغال  سانت فنسنت وجزر غرينادين  بريو
  إسبانيا  جنوب أفريقيا  سيشيل
  ترينيداد وتوباغو  سويسرا  السويد
  اليمن  الشمالية يرلنداآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  تركيا
    زمبابوي  زامبيا
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الدول األطراف اليت أبلغت أهنا تعترب القوانني احلالية كافية يف إطار االلتزامات              )ب(  
  ٩اليت تقضي هبا املادة 

  أندورا  اجلزائر
  بلغاريا  األرجنتني

  شيلي  مجهورية أفريقيا الوسطى
  إستونيا  الدامنرك
  اليونان  إثيوبيا
  الكرسي الرسويل   بيساو-غينيا 

  الكويت  إندونيسيا
  ليتوانيا  ليسوتو

  اجلبل األسود  املكسيك
  هولندا  ناميبيا

  الربتغال  بابوا غينيا اجلديدة
  رومانيا  مجهورية مولدوفا

  سلوفاكيا  ساموا
  طاجيكستان  سلوفينيا

  تونس  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  مجهورية ترتانيا املتحدة  أوكرانيا
    ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
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 ٩ الدول األطراف اليت مل تبلغ بعد أهنا اعتمدت تشريعات يف إطـار املـادة               )ج(  
  ة كافيةاليت أبلغت أهنا تعترب قوانينها احلالي أو

  نتيغوا وبربوداأ  أنغوال  أفغانستان
  بربادوس  بنغالديش  جزر البهاما

  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا   بوتان  بنن
  الكامريون  بروين دار السالم  بوتسوانا

  الكونغو  جزر القمر  الرأس األخضر
  دومينيكا  مجهورية الكونغو الدميقراطية  كوت ديفوار

  غينيا االستوائية  إكوادور  ةاجلمهورية الدومينيكي
  غابون  فيجي  إريتريا
  غرينادا  غانا  غامبيا
  هاييت  غيانا  غينيا
  كينيا  جامايكا  العراق

  مالوي  مدغشقر  ياريليب
  ناورو  موزامبيق  ملديف
  باالو  نيوي  نيجرييا
  الفلبني  باراغواي  بنما
  سانت كيتس ونيفس  رواندا  قطر

  وبرينسييبسان تومي   سان مارينو  سانت لوسيا
  جزر سليمان  سرياليون  صربيا

  سوازيلند  سورينام  السودان
  توغو   ليشيت-تيمور   تايلند

  أوروغواي  أوغندا  تركمانستان
      فانواتو
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  املرفق األول

  جدول أعمال االجتماع العاشر للدول األطراف    
 تشرين  ٢٩بالصيغة اليت اعتمدت يف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف          (    

  )٢٠١٠نوفمرب /الثاين
  االفتتاح الرمسي لالجتماع  -١
  انتخاب الرئيس  -٢
رسائل موجزة من، أو بالنيابة عن، السيدة جودي وليمز، الفائزة جبائزة نوبل للسالم،               -٣

ورئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر، ورئيس جملس مؤسسة مركز جنيف الـدويل            
  ني العام لألمم املتحدةإلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، واألم

   جدول األعمالإقرار  -٤
   نواب رئيس االجتماع وأعضاء املكتب اآلخرينانتخاب  -٥
   تعيني األمني العام لالجتماعإقرار  -٦
  تنظيم العمل  -٧
  تبادل عام لآلراء  -٨
   ولتحليل هذه الطلبات٥عرض غري رمسي للطلبات املقدمة يف إطار املادة   -٩

  املساعدة الدوليني يف سياق االتفاقيةتعزيز التعاون و  -١٠
  النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -١١

  مساعدة الضحايا  )أ(  
  تطهري املناطق املزروعة باأللغام  )ب(  
  تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد  )ج(  
  إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية  )د(  
  اف االتفاقيةمسائل أخرى أساسية لتحقيق أهد  ) ه(  

  الشفافية وتبادل املعلومات '١'
  منع األنشطة احملظورة وقمعها، وتيسري االمتثال '٢'
  دعم التنفيذ '٣'
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  تقييم وحدة التنفيذ املشترك  -١٢
  ٥النظر يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة   -١٣
  ٧يف سياق التقارير اليت تقدم مبوجب املادة /النظر يف املسائل الناشئة عن  -١٤
  ٨ يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة النظر  -١٥
 احلادي عشر ومدته ومكان انعقاده، واملسائل املتـصلة باألعمـال           االجتماعموعد    -١٦

  التحضريية لالجتماع احلادي عشر 
  أي مسائل أخرى  -١٧
  النظر يف الوثيقة اخلتامية واعتمادها  -١٨
  .اختتام االجتماع العاشر للدول األطراف  -١٩
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  يناملرفق الثا

، ٥د اآلجال احملددة مبوجب املادة      تقرير عن عملية إعداد طلبات متدي         
مت الترحيب هبا حبرارة    ( وتقدميها والنظر فيها     ٢٠١٠-٢٠٠٩ للفترة

  ) ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف 
، ٢٠٠٦ود عام   أرست الدول األطراف، يف االجتماع السابع للدول األطراف املعق          -١
".  وتقدمي هذه الطلبات والنظر فيها     ٥ املادة   احملدد مبوجب  اآلجالعملية إعداد طلبات متديد     "

يف هذه العملية، يقوم رؤساء اللجان الدائمة واملشتركون يف رئاستها واملقررون املتشاركون            
 ١٧قوامهـا   وبقيامها بذلك، تكلَُّف هذه اجملموعة، و     . بإعداد حتليل لكل طلب من الطلبات     

، إىل جانب الدول األطراف طالبـة       ")فريق التحليل "يشار إليها فيما بعد بعبارة      (دولةً طرفاً   
وإضافة إىل ذلك، ينبغـي     . التمديد، بالتعاون التام على توضيح املسائل وحتديد االحتياجات       

ـ               ع لفريق التحليل، لدى إعداده كل حتليل، أن يطلب، عند االقتضاء، وبالتشاور الوثيـق م
الدولة طالبة التمديد، مشورة خرباء إزالة األلغام واخلرباء القانونيني والدبلوماسيني، عن طريق            

ويف هناية املطاف، فإن الرئيس، إذ يتصرُف نيابةً عن املشتركني يف       . وحدة دعم تنفيذ االتفاقية   
لـدول  رئاسة اللجان الدائمة وعن املقررين املشاركني، ُيكلَُّف بعرض التحلـيالت علـى ا            

األطراف قبل فترٍة كافية من انعقاد اجتماع الدول األطراف أو املؤمتر االستعراضي الـسابق              
  . للدولة املقدمة للطلباألجل احملددلتاريخ انقضاء 

تشجيع الدول "ويف االجتماع السابع للدول األطراف، وافقت الدول األطراف على           -٢
 على تقدمي طلباهتا إىل الرئيس      ٥جب املادة   األطراف الساعية من أجل احلصول على متديد مبو       

يف فترة ال تقل عن تسعة أشهر قبل انعقاد اجتماع الدول األطراف أو املؤمتر االستعراضـي                
، اجتمع فريق   ٢٠١٠مارس  /آذار ١١ويف  . "الذي سيتعني فيه اختاذ قرار بشأن هذه الطلبات       
حيـل   أن سبع دول أطراف      حظاً، مال ٢٠١٠التحليل لتقييم ما أحرز من تقدم يف عمله لعام          

 بيـساو،   -، والدامنرك، وزمبـابوي، وغينيـا        وهي تشاد  ،٢٠١١ يف عام    األجل احملدد هلا  
ق التحليل  والحظ فري . وكولومبيا، والكونغو، وموريتانيا، ستقدم طلباهتا للحصول على متديد       

 ألهنـا    ثانيـاً   ستقدم طلباً  - تشاد والدامنرك وزمبابوي     - من هذه الدول األطراف      أن ثالثاً 
  .٢٠١١ إىل غاية عام كانت قدم منحت من قبل متديداً

، على أن   ٢٠١٠مارس  /آذار١١، يف اجتماعه املعقود يف      ووافق فريق التحليل أيضاً     -٣
، على حنو مـا أورده      ٢٠٠٨يضطلع بأعماله وفقاً لطرق العمل اليت اعتمدها الفريق يف عام           

  .APLC/MSP.9/2008/WP.35 الوثيقة رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف يف
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ووفقاً ملقررات االجتماع الثامن للدول األطراف، ينبغي أن تكون الطلبات اليت سينظر              -٤
. ٢٠١٠ مارس /فيها االجتماع العاشر للدول األطراف قد قّدمت بطبيعة احلال قبل هناية آذار           

 ١٠وتلقـت، يف    . بيـا ، تلقت الرئيسة طلباً مقدماً مـن كولوم       ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ ويف
، طلبـاً   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٨وتلقت، يف   . ، طلباً مقدماً من موريتانيا    ٢٠١٠أبريل  /نيسان

يونيه، أبلغت الرئيسة اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغـام         / حزيران ٢٣ويف  . مقدماً من الدامنرك  
 تطلـب   ٢٠١١يف عام   أهنا وجهت رسالة إىل مجيع الدول األطراف األخرى اليت حتل آجاهلا            
  .منها توضيح مىت ستقدم طلباهتا أو إن كانت ستقدم هذه الطلبات أصالً

 ٢ وتلقت، يف . ، تلقت الرئيسة طلباً مقدماً من زمبابوي      ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣ويف    -٥
، طلبـاً   ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٨وتلقت، يف   . ، طلباً مقدماً من تشاد    ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

أجري مع فريق التحليل، نقّحت ثالث دول       الذي  لحوار  لونتيجة  . وبيسا - مقدماً من غينيا  
أغسطس، وموريتانيا  / آب ٦كولومبيا يف   : أطراف طلباهتا وقّدمت هذه التنقيحات كما يلي      

  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٨سبتمرب، وزمبابوي يف / أيلول٦ يف
وكل طلـب    ملقررات االجتماع الثامن للدول األطراف، مت إدراج كل طلب           ووفقاً  -٦

  .نترنتإلمنقح تلقته الرئيسة على موقع االتفاقية على ا
 ٢٤ إىل ٢١، ويف كـل يـوم مـن    ٢٠١٠مايو / أيار١٩وعقد فريق التحليل، يف     -٧

 ٢٤نـوفمرب ويف    / تشرين الثاين  ٢، ويف   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٧، ويف   ٢٠١٠يونيه  /حزيران
 ٢١وخالل األسبوع املمتد من     . ، اجتماعات لالضطالع بعمله   ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

، أجرى فريق التحليل مناقشات غري رمسية مع ممثلي كل دولة           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥ إىل
وإضافة إىل ذلك، تيسر احلصول يف مناسبات خمتلفـة         . طرف من الدول اليت قدمت طلبات     

واللجنة الدولية على إسهامات قائمة على اخلربة من أمانة احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية 
ورغم متكن فريق التحليل من إهناء جزء كبري مـن عملـه حبلـول هنايـة                . للصليب األمحر 

 وهو األجل التقرييب كي يتسىن االنتهاء من معاجلة الوثائق قبل اجتماعـات             -سبتمرب  /أيلول
 مل يكن باإلمكان تقدمي بعض التحليالت سوى قبل أسبوع من االجتماع            -الدول األطراف   

أو التعقيدات الـيت    /اشر للدول األطراف وذلك بسبب التأخر يف تقدمي بعض الطلبات و          الع
  . صاحبت بعض الطلبات

  املالحظات والتوصيات    
أبرزت عملية التحليل، للسنة الثالثة على التوايل، أن بعض الدول األطراف اليت قدمت               -٨

تـزال تفتقـر إىل       النفاذ، ال  طلبات، كانت، بعد عشر سنوات تقريباً من دخول االتفاقية حيز         
مواقع مجيع املناطق املزروعة باأللغام اليت حتتـوي، أو يـشتبه يف أهنـا        "معلومات واضحة عن    

، وهي مسألة يـتعني     "حتتوي، على ألغام مضادة لألفراد، وختضع لوالية هذه الدول أو سيطرهتا          
. االتفاقيـة  مـن  ٧وجب املادة   على الدول األطراف أن تقدم تقريراً بشأهنا وفقاً اللتزاماهتا مب         
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سيما الدول   ، وال ٥ توصي مرة أخرى مجيع الدول األطراف اليت تعكف على تنفيذ املادة           ولذا،
اليت قد تعتقد أهنا ستحتاج يف املستقبل إىل تقدمي طلب متديد، بأن تكثف وتـسرع جهودهـا                 

طرهتا اليت حتتوي، أو يشتبه     لتحديد مواقع كل املناطق املزروعة باأللغام اخلاضعة لواليتها أو سي         
  .يف أهنا حتتوي، على ألغام مضادة لألفراد وتقدمي تقرير عن هذه املناطق

 أنه من املهم، مثلما أشارت إىل ذلـك الـدول     ٢٠١٠وبّين حتليل الطلبات يف عام        -٩
األطراف من قبل، أال تطلب الدول األطراف، اليت تفتقر إىل معلومات واضحة فيما يتعلـق               

سوى منحها الفترة الزمنية الضرورية لتقييم الوقائع ذات الصلة ووضع خطة           "،  ٥ املادة   بتنفيذ
  ".استشرافية هادفة استناداً إىل هذه الوقائع

 أنه من املهم، مثلما أشارت إىل ذلـك الـدول     ٢٠١٠وبّين حتليل الطلبات يف عام        -١٠
لك الدول الـيت ُمنحـت      األطراف من قبل، أن توافق الدول األطراف على أن ُيطلب إىل ت           

فترات التمديد أن تقدِّم تقارير دورية عن تنفيذ االلتزامات احملددة بآجال زمنية اليت قطعتـها               
  .على نفسها بطلب منها ويف إطار املقررات اليت اختذت بشأن طلباهتا

مارس من الـسنة    / آذار ٣١وينبغي يف األحوال العادية أن تقدم الطلبات قبل تاريخ            -١١
 ٢٠١٠مـارس   / آذار ٣١، مل تتلق الرئيسة قبل      ٢٠١٠ويف عام   . ينظر فيها يف الطلب   اليت س 

ومل تقدَّم ثالثة من هذه     . سوى طلباً واحداً من الطلبات الستة املقدمة للنظر فيها يف هذا العام           
الطلبات إال بعد مرور فترة ال بأس هبا عن االجتماعات اليت عقدهتا اللجنـة التوجيهيـة يف                 

وقد أدى ذلك إىل إعاقة جهود فريق التحليل كما أدى إىل عدم إهناء بعـض               . يهيون/حزيران
. التحليالت إال بعد مرور وقت طويل من املوعد الذي عادة ما ينجز فيه الفريق مهمته هذه               

ويوَصى بأن يذكِّر االجتماع العاشر للدول األطراف بأمهية تقدمي طلبات التمديد يف الوقت             
  .٥ئدة العامة لسري عملية التمديدات يف إطار املادة املناسب حتقيقاً للفا

 عبئاً ثقيالً على ممثلي تلـك الـدول         ٥وتلقي عملية طلبات التمديد يف إطار املادة          -١٢
ومن املهم أن تبقى عملية التحليل موجهة من قبل الدول          . األطراف املكلفة بتحليل الطلبات   

ستمرار يف قيادة هذه العملية بفعالية، ينبغي       ولزيادة مساعدة الدول األطراف يف اال     . األطراف
مثـل  (على الرئيسة أن تنظر، بدعم من وحدة دعم تنفيذ االتفاقية، يف الـسبل والوسـائل                

الكفيلة بزيادة معارف فريـق التحليـل       ) وما إىل ذلك   ،احللقات الدراسية وحلقات العمل   
  .٥ملقدمة مبوجب املادة وخرباته فيما يتعلق باملسائل التقنية الواردة يف الطلبات ا

 تشرين  ١ يف   ٥ مبوجب املادة    احملدد هلا  األجلومل تذكر مجهورية الكونغو، اليت حيل         -١٣
وإذا اعتقدت اآلن أهنا لن تتمكن . ، أهنا ستتمكن من الوفاء مبوعدها هذا      ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  .٢٠١١نوفمرب /ن الثاين تشري١من الوفاء مبوعدها، فإهنا ستكون غري ممتثلة لالتفاقية بتاريخ 
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  املرفق الثالث

عزيز التعاون واملساعدة الدوليني لدعم األعمال املتعلقة باأللغام وتنفيذ        ت    
على حنو ما ُبحث يف اجللستني العـامتني الثالثـة والرابعـة             (تفاقيةالا
  )٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ يف

  معلومات أساسية    
 املعين بإجياد عامل خالٍ     ٢٠٠٩متر قمة كارتاخينا لعام     تتمثل إحدى النتائج املهمة ملؤ      -١

من األلغام يف الرغبة القوية اليت أبدهتا الدول األطراف وغريها من الدول يف تعزيز التعـاون                
وقد حدد أصحاب املصلحة املعنيون بالتنفيذ نقص املوارد . ٦واملساعدة الدوليني وتنفيذ املادة  

فاء الدول األطراف بالتزاماهتا مبساعدة الـضحايا وإزالـة         كإحدى العقبات الرئيسية أمام و    
  .األلغام، وتدمري خمزونات األلغام يف بعض احلاالت

تسلّم األطراف بأن الوفاء بالتزاماهتـا سـوف    "... ومبوجب خطة عمل كارتاخينا       -٢
يتطلب وجود التزامات سياسية ومالية ومادية كبرية ومستمرة سواء من خالل االلتزامـات             

وطنية أو من خالل التعاون واملساعدة على الُصعد الدويل واإلقليمـي والثنـائي، وفقـاً               ال
  ".٦لاللتزامات احملددة مبوجب املادة 

وتبني اإلجراءات التسعة عشر الواردة يف اجلزء املعين بالتعـاون واملـساعدة الـدوليني                -٣
جلهات املنفذة ذات الصلة من     اخلطوات اليت ينبغي أن تتخذها مجيع الدول األطراف وغريها من ا          

وتؤكد اإلجراءات بوجه خـاص أمهيـة تعـيني         . أجل دعم تنفيذ االتفاقية يف املناطق املتضررة      
االحتياجات وحتديدها، وإطالع الدول األطراف على هذه االحتياجات، ودعم الدول األطراف           

  .٦عال للمادة عن طريق تلبية هذه االحتياجات، باعتبار ذلك شروطاً مسبقة للتنفيذ الف
وقد أُعدت ورقتان للمناقشة تتعلقان بالتعاون واملساعدة الدوليني من أجل تطهـري              -٤

/  حزيـران  ٢٥األلغام ومبساعدة الضحايا، على التوايل، قدمتا إىل جلسة خاصة ُعقدت يوم            
وقد أُجري هـذا الفـصل ألن       . يونيه خالل أسبوع برنامج العمل لفترات ما بني الدورات        

أللغام ومساعدة الضحايا هلما إطاران زمنيان خمتلفان، وتشارك فيهما أطراف وطنيـة     تطهري ا 
ومن شـأن   . ودولية خمتلفة، ويتعلقان بأُطر مؤسسية وتنظيمية وطنية وببنود خمتلفة يف امليزانية          

" األعمال املتعلقة باأللغام  "تناول موضوعني مستقلني على هذا النحو حتت عنوان مشترك هو           
وقـد رحبـت    . يف اختالط املسائل األساسية واالحتياجات الفعلية ال توضيحها       أن يتسبب   

الدول األطراف بفصل املناقشات، واُتفق على أن الفصل يتيح مناقشة املواضـيع املطروحـة              
  .بشكل أكثر صلة وموضوعية
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وقد بينت اجللسة اخلاصة قوة االلتزام واالهتمام من جانب الدول األطراف وغريها              -٥
.  بطريقة أكثر تركيزاً ومنهجية    ٦هات الفاعلة الرئيسية يف تناول املسائل املتعلقة باملادة         من اجل 

وبينما طُرحت مسألة التعاون واملساعدة الدوليني يف جدول أعمال مجيع االجتماعات الرمسية            
ث وغري الرمسية املتعلقة باالتفاقية، مل ُتناقش هذه املسألة إال بشكل جمزأ وكان من الصعب حب              

  .املسائل األساسية بطريقة شاملة
وقد تناول فريقا اتصال غري رمسيني معنيان حبشد املوارد واالستفادة منـها وبـربط                -٦

األعمال املتعلقة باأللغام بالتنمية، على مدى بضع سنوات، اجلوانـب املختلفـة للتعـاون              
ل األطراف بشأن مسائل    وأمثرت املناقشات اليت أجراها الفريقان دعماً مهماً للدو       . واملساعدة

غري أن الوضع غري الرمسي للفريقني وعقد االجتماعات خارج اجللسات العامة أسفرا            . املوارد
عن حضور حمدود يف االجتماعات، ال سيما من جانب الوفود الصغرية، وبوجـه خـاص               

  .البلدان املتضررة باأللغام
دوليني أثنـاء مـؤمتر قمـة       وتشري املناقشات اليت جرت بشأن التعاون واملساعدة ال         -٧

كارتاخينا وبعده إىل وجود مربرات قوية لوضع املناقشات يف صميم أعمال التنفيـذ، أي يف               
ومثة حاجـة أيـضاً إىل      . اجتماعات الدول األطراف ويف األعمال اليت ُتجرى بني الدورات        

ملؤسسية بغيـة   ضمان استمرارية معينة يف املناقشات وإىل درجة معينة من امللكية واملسؤولية ا           
  .دفع املناقشات قُدماً

وأشارت كندا والنرويج، ومها منسقا فريقي االتصال، إىل أهنما قد تعلقـان عمـل            -٨
فريقي االتصال غري الرمسيني كوسيلة لدعم هيكل جديد لالجتماعات العامة يتناول املـسائل       

طراف يف مناقـشاهتا    ومن شأن ذلك أن يساعد على تركيز جهود الدول األ         . املتعلقة باملوارد 
ونظراً إىل أن فريقي االتصال غري رمسيني، فلن        . بشأن كيفية التوفيق بني االحتياجات واملوارد     

  .يتطلب ذلك أي قرارات من جانب الدول األطراف

  املسائل الواجب تناوهلا    
ساعدت املناقشات اليت جرت قبل انعقاد مؤمتر قمة كارتاخينا وأثناءه، ويف اجللسة              -٩
يونيه؛ ويف اجتماعات فريقي االتصال وأثنـاء حلقـات         / حزيران ٢٥اصة اليت ُعقدت يف     اخل

العمل املختلفة ويف مناسبات أخرى، على التركيز على بعض املسائل الرئيسية الـيت ينبغـي               
ويتـضمن  . للدول األطراف وغريها من اجلهات املنفذة أن تتناوهلا بطريقة متسقة ومنهجية           

ون واملساعدة الدوليني يف خطة عمل كارتاخينا تزويد الدول األطـراف           اجلزء املتعلق بالتعا  
بقائمة شاملة باملسائل اليت ميكن حتسينها إذا نوقشت بطريقة منهجية يف االجتماعات الرمسية             

  .وغري الرمسية اليت ُتعقد يف إطار االتفاقية
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د الالزمة إلجراءات   وتعترب اتفاقية حظر األلغام اإلطار الرئيسي لتحديد وحشد املوار          -١٠
وتتجاوز االجتماعات اليت تعقد يف إطار االتفاقية اجللسات التقليدية إلعالن          . مكافحة األلغام 

التربعات، إذ تتيح هذه االجتماعات جلميع اجلهات املنفذة فرصاً كثرية للتفاعل املباشر الرمسي 
اجات واالستراتيجيات  وغري الرمسي، وإجراء حتديثات شاملة ومناقشات صرحية بشأن االحتي        

ومن مث، فإن االجتماعات الرمسية وغري الرمسية تساعد علـى          . والنهج الفعالة ملكافحة األلغام   
 أي زيادة التضارب بـني      -احلد من خطر حدوث فجوة يف تنفيذ األعمال املتعلقة باأللغام           

  .النوايا واإلجراءات اليت تتصدى للمشكلة
لتنفيذ الذي كان مسة لالجتماعات املتعلقة باالتفاقيـة،        ولتعزيز التركيز القوي على ا      -١١

ينبغي أن تركّز املناقشات املتعلقة باملوارد والتعاون واملساعدة على اخلطوات العملية اليت ميكن            
أن تتخذها مجيع الدول األطراف وغريها من جهات التنفيذ الرئيسية من أجل حتسني الـنظم               

د وتوفري املوارد املالية وغـري املاليـة الالزمـة للوفـاء            واإلجراءات الرامية إىل حتديد وحش    
عالوة على ذلك، ينبغي أن تركز املناقشات على سبل توجيـه هـذه             . باالحتياجات احملددة 

النظم حنو ضمان الكفاءة والفعالية يف االستفادة من املوارد، بغية حتقيق أقصى تأثري إنـساين               
  .وإمنائي ممكن من اإلجراءات املتخذة

سـيما يف    وقد حددت املناقشات اليت جرت بشأن املوارد يف السنوات املاضية، وال            -١٢
يونيه، عدداً من املسائل اليت قد يؤدي تنفيذها علـى          / حزيران ٢٥اجللسة اخلاصة املعقودة يف     

حنو منهجي وبنَّاء من جانب اجلهات املنفّذة دوراً حامساً يف جناح برامج العمل اجلارية واملقبلة               
  :وتشمل هذه املسائل ما يلي. ال مكافحة األلغاميف جم

تعزيز كفاءة مجيع جوانب عملية نقل املوارد املالية من مقدميها إىل متلقيها،              )أ(  
  بغية احلد من التأخر ومن التكاليف اإلضافية؛

حتديد العقبات والفرص من أجل تعزيز كفاءة التعاون بني بلدان اجلنـوب              )ب(  
  ثالثي األطراف، والتعاون فيما بني الدول املتضررة؛واجلنوب، والتعاون ال

توضيح أدوار ومسؤوليات خمتلف جهات التنفيذ، مبا يف ذلك الـسلطات             )ج(  
الوطنية واألمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر واملنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة              

  مبكافحة األلغام واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص؛
اذ خطوات لتعزيز اإلمساك بزمام األمور على املستوى الوطين وحلـشد           اخت  )د(  

  املوارد احمللية يف جمال مكافحة األلغام؛
اختاذ خطوات حنو حتديد النطاق الكامل للمـشاكل وللمـوارد الالزمـة              )ه(  

  للتصدي هلا، والتعبري عن ذلك بطريقة جمدية؛
  املستدام حنو تنفيذ األعمال املتعلقة باأللغام؛اختاذ خطوات لضمان توجيه التمويل املتوقع و  )و(  
  حتسني إدماج مكافحة األلغام يف برامج التنمية الطويلة األجل؛  )ز(  
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  حتديد مناذج جديدة للتعاون بني الدول املتضررة ومقدمي املوارد من مجيع القطاعات؛  )ح(  
لغام داخـل   حتديد طرق مبتكرة حلشد املوارد الالزمة لألعمال املتعلقة باأل          )ط(  

  الدول واملناطق املتضررة وخارجها؛
إشراك مقدمي ومصادر الدعم غري التقليديني يف األعمال املتعلقـة باأللغـام،              )ي(  

  وذلك مثالً بإدخال تكاليف إزالة األلغام باعتبارها تكاليف استثمارية يف مشاريع البنية األساسية؛
قتصادية واإلمنائية واالجتماعية   استحداث مناذج جديدة إلظهار التكاليف اال       )ك(  

النامجة عن استمرار التلوث باأللغام واستمرار استبعاد الناجني من األلغام من اجملتمع ومـن              
  القطاع االقتصادي؛

  تعزيز الشفافية يف اإلبالغ عن الدعم املقدم ملساعدة الضحايا؛  )ل(  
  ؛"مح هلا بتقدمي الدعميف وضع يس"... توسيع فهم معىن الدولة الطرف اليت تكون   )م(  
بناء عالقات مع الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، وتنمية القدرة على             )ن(  

  .احلشد األمثل للموارد

  اعتبارات واستنتاجات    
مثة اتفاق فيما بني الدول األطراف واجلهات املنفّذة بشكل عام على أن املناقشات املتعلقة               -١٣
خذ الشكل الرمسي وأن تدور يف جلسات عامة يف إطار اجتماعـات   واملوارد ينبغي أن تأ    ٦ باملادة

وميكن حتقيق ذلك بطرق متنوعة، وينبغي أن ُينظر إىل القرار اخلتامي املتخذ يف             . رمسية وغري رمسية  
  .هذا الصدد يف السياق األوسع الستعراض برنامج العمل لفترات ما بني الدورات

ل جديد أن يراعي قدرة الدول األطراف على ينبغي ألي قرار يتخذ بشأن وضع هيك       -١٤
  .القيام بدور الرئيس املشارك واملقرر املشارك يف السنوات القادمة

تبني اخلربة املكتسبة على مر السنني األمهية العملية واملوضوعية للدعم املقـدم مـن                -١٥
  .وحدة دعم التنفيذ إىل اللجان الدائمة وإىل أفرقة االتصال غري الرمسية

  صيةتو    
ينبغي أن يكون التعاون واملساعدة الفعالني عامالً أساسياً يف تنفيذ االتفاقية يف الـسنوات            -١٦

وينبغي للدول األطراف أن تعكس هذه األمهية يف جهودها الرامية إىل تنفيذ خطة عمـل               . القادمة
نـامج  وقد أثبـت بر   . ، وذلك بوضع هذه املسألة يف حمور مناقشاهتا       ٢٠١٤كارتاخينا حىت عام    

العمل لفترات ما بني الدورات، مبا يف ذلك اجتماعات اللجان الدائمة، أنه وسيلة فعالة إلشـراك                
ولـذلك،  . الدول األطراف وسائر اجلهات املنفّذة يف املناقشات اليت تركز على املسائل الرئيـسية  

االتصال غري  ، ووقف عمل فريقي     ٢٠١١ يف عام    ٦يبدو أن إنشاء جلنة دائمة جديدة معنية باملادة         
  .الرمسيني، هو أفضل سبيل لضمان إحراز تقدم بشأن مسألة التوفيق بني االحتياجات واملوارد
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  املرفق الرابع

بالـصيغة   (نشاء جلنة دائمة معنية باملوارد والتعاون واملساعدة      بإمقترح      
 تـشرين   ٣٠اليت ُبحثت يف اجللستني العامتني الثالثـة والرابعـة يف           

  ) ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

  مقدمة    
هتدف هذه الورقة إىل مواصلة بلورة مقترح قدمته زامبيا خالل املـؤمتر االستعراضـي                -١

؛ ٢٠٠٩ديسمرب  /التفاقية حظر األلغام الذي ُعقد يف كارتاخينا، كولومبيا، يف كانون األول           الثاين
ستعراضـي يف   وهو مقترح طُرح يف البداية أثناء انعقاد اجتماع اللجنة التحـضريية للمـؤمتر اال             

، مث ُبحث جمددا أثناء الدورة االستثنائية بشأن التعاون واملساعدة الـدوليني            ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
  .٢٠١٠يونيه /اجتماع اللجان الدائمة املعقود بني الدورات، يف جنيف، يف حزيران يف

  املقترح    
ر األلغـام   اقترحت زامبيا أن ينشئ االجتماع العاشر للدول األطراف يف اتفاقية حظ            -٢

جلنة دائمة جديدة معنية باملوارد والتعاون واملساعدة، بغية تبادل املعلومات ووضع اخلطـط             
  :واالستراتيجيات لضمان ما يلي

توفري الدول املتأثرة واجلهات املاحنة قدراً كافياً وميكن التنبؤ به من الـدعم               )أ(  
  ؛)عبئة املواردت(البشري والتقين واملايل لإلجراءات املتعلقة باأللغام 

  ).استخدام املوارد(استخدام املوارد بكفاءة وفعالية   )ب(  
  :وُيقترح كذلك ما يلي  -٣

أن تتفق الدول األطراف يف اجتماعها العاشر على أن تعقد اللجنة الدائمـة       )أ(  
  ؛٢٠١١اجلديدة اجتماعها األول خالل اجتماعات فترة ما بني الدورات يف عام 

جتماع األول على مواصلة حتديد االختصاصات العامـة        أن يركز هذا اال     )ب(  
للجنة الدائمة اجلديدة؛ وعلى العمل الذي ميكن أن يضطلع به فيما بعد، حسب االقتـضاء،               

  .الرؤساء واملقررون املشاركون الذين سُينتخبون يف اجتماع الدول األطراف احلادي عشر
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  املعلومات األساسية    
، ال ميكـن أن     "اإلجراءات املتعلقة باأللغام  " يف عبارة    ،"اإلجراءات"إن املقصود من      -٤

 لدعم تنفيذ مجيـع عناصـر       يتحقق إال من خالل توفري موارد بشرية وتقنية ومالية كافية         
  .إزالة األلغام وتدمري املخزونات ومساعدة الضحايا: اتفاقية حظر األلغام، ال سيما

 جنحت إىل حد معقول يف إجيـاد األمـوال          ورغم أن البلدان املتأثرة واجلهات املاحنة قد        -٥
تبلغ  ملواملوارد األخرى الالزمة طوال السنوات اإلحدى عشر اليت مضت منذ بدء نفاذ االتفاقية،              

وعـالوة  . املوارد قط قدراً كافياً للوفاء بالعديد من االحتياجات ذات األولوية لدى الدول املتأثرة            
مستويات الدعم احلالية اليت توفرها الـدول املتـأثرة         على ذلك، مثة سبب يدعو إىل االعتقاد أن         

  .والدول املاحنة قد يصعب اإلبقاء عليها على املدى األطول ما مل ُتتخذ إجراءات متضافرة

  األساس املنطقي    
إن إنشاء جلنة دائمة من شأنه أن يكون سبيال لضمان ختصيص ما يكفي من الوقت                 -٦

اية يف اجتماع ُيعقد على نطاق أوسع، لكي يتـسىن جلميـع   واالهتمام هلذه املسألة اهلامة للغ   
  .الوفود املشاَركة واالستفادة

وإضافة إىل تشجيع الدول املتأثرة واجلهات املاحنة التقليدية على زيادة االستثمار يف              -٧
اإلجراءات املتعلقة باأللغام، ستكون هذه اللجنة كذلك حمفالً فعاالً لتعزيز مزيد من التعـاون      

  .بلدان اجلنوببني 
  :وينبغي مراعاة العناصر التالية  -٨

 بأن مستويات التمويل العاملي ظلت مـستقرة        مرصد األلغام األرضية  يفيد    )أ(  
طيلة السنوات القليلة املاضية، غري أن احلالة اليت شهدهتا السنة املاضية تعزى إىل دعم قوي غري 

ك عن اخنفاض شديد يف متويل عـدة        معهود قدمه عدد قليل من اجلهات املاحنة، عّوض بذل        
  دول أخرى لإلجراءات املتعلقة باأللغام؛

مثة تنافس متزايد على موارد حمدودة، ال سيما يف ضوء الركود العـاملي يف                )ب(  
  اآلونة األخرية والعدد اهلائل من األولويات لدى اجملتمع الدويل؛

تزم التعهد بالتزامات   تعهدت عدة دول أطراف يف اتفاقية حظر األلغام أو تع           )ج(  
وأشارت دول ماحنة شىت إىل أن ذلك لن        . باتفاقية الذخائر العنقودية  قانونية مماثلة فيما يتعلق     

  يفضي بالضرورة إىل أي زيادة يف التمويل؛
فقد ظلت حتظى لسنوات عديدة باهتمام      . مسألة املوارد ليست حديثة العهد      )د(  

وإضافة إىل املناقشات املخصـصة الـيت       . ملتعلقة باأللغام كبري يف األوساط املعنية باإلجراءات ا     
 خالل اجتماعات الدول األطراف واجتماعات اللجـان الدائمـة،          أجريت يف جلسات عامة   
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برحت النرويج تنسق منذ سنوات عديدة فريق اتصال انصب تركيزه يف البداية على تعبئـة                ما
، أنشأت كنـدا  ٢٠٠٦ويف عام   . خدام املوارد املوارد مث انتقل تركيزه يف اآلونة األخرية إىل است        

فريق اتصال معنياً بالربط بني اإلجراءات املتعلقة باأللغام والتنمية، استكـشف يف مجلـة مـا                
استكشفه سبل تعزيز التعاون بني األوساط املعنية باإلجراءات املتعلقة باأللغام واجلهات املعنيـة             

لذي يقدمه املاحنون التقليديون يف جمال التنمية، من        بالتنمية، وسبل حتسني الوصول إىل التمويل ا      
ورغم العروض واملناقشات الكثرية    . أجل إحراز تقدم يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام ويف التنمية        

املمتازة اليت شهدهتا اجتماعات فريقي االتصال، ظل معدل احلضور هزيالً ألن االجتماعـات             
اة عدة أنشطة أخرى يف أغلب األحيان؛ األمر الذي شكل          كانت ُتعقد يف أوقات الغداء، ومبواز     

  صعوبات مشلت باخلصوص الوفود الصغرية، اليت متثل يف الغالب البلدان املتأثرة باأللغام؛
أشارت كندا إىل أهنا سُتسر لو أن جلنة دائمة معنيـة بـاملوارد والتعـاون                 )ه(  

 اإلجراءات املتعلقة باأللغام والتنمية،     واملساعدة تستأنف عمل فريق االتصال املعين بالربط بني       
  .لكي يتسىن جلميع الدول أن تشارك يف هذه املسألة

  حتذير    
 ، وال حمفـالً   ‘جلسات إلعالن التربعات  ‘لن تكون اجتماعات هذه اللجنة الدائمة         -٩

ية فهناك فرص أخرى كثرية رمس    . خترب فيه الدول املتأثرة اجملتمع الدويل باحتياجاهتا من املوارد        
بل سينصب التركيز يف هذه االجتماعات بصورة واضحة على توليد          . وغري رمسية لفعل ذلك   

 واستخدام تلك املوارد بكفـاءة      من جانب الدول املتأثرة والدول املاحنة على السواء       املوارد  
  .وفعالية، لكي حيقق عملنا أقصى حد من اآلثار اإلنسانية واإلمنائية

  استنتاج    
جلماعية، ال أقوالنا، هي اليت ستفضي يف هناية املطاف إىل القضاء علـى             إن أعمالنا ا    -١٠

اخلطر الذي يتهدد أرواح األشخاص وسالمتهم البدنية من جراء األلغام األرضية وخملفـات             
  .احلرب من املتفجرات

وستكون زامبيا ممتنة غاية االمتنان جلميع الدول األطراف ووكاالت األمم املتحـدة              -١١
  .الدولية واجملتمع املدين على تقدمي دعم قوي هلذا املقترحواملنظمات 
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  املرفق اخلامس

  قية حظر األلغام املضادة لألفرادالشفافية وتبادل املعلومات يف إطار اتفا    

  معلومات أساسية    
 من االتفاقية بأن تقدم كل دولة طرف إىل األمني العام لألمم املتحدة             ٧تقضي املادة     -١

تـدابري  :  حتديثاً سنوياً للمعلومات املقدمة بشأن املسائل اليت تغطيها هذه املادة   ، مث تقريراً أولياً 
، وخمزون األلغام املضادة لألفراد وحالة برامج تـدمري هـذه           ٩التنفيذ الوطنية مبوجب املادة     

 األلغام، ومواقع كل املناطق املزروعة باأللغام اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا وحالة برامج تدمري          
األلغام املضادة لألفراد املوجودة يف هذه املواقع واأللغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا أو املنقولة              
لغرض التدريب، وحالة برامج حتويل مرافق إنتاج األلغام املضادة لألفراد، واخلصائص التقنية            

ة الطرف، والتدابري   لكل نوع من األلغام املضادة لألفراد املنتجة واليت متلكها أو حتوزها الدول           
  .املتخذة إلصدار إنذار للسكان يتضمن مواقع املناطق املزروعة باأللغام

واإلبالغ هام ألنـه    .  التزام يقع على مجيع الدول األطراف      ٧واإلبالغ مبقتضى املادة      -٢
وعنـد تقـدمي    . يثبت جّدية تعامل الدول األطراف مع االتفاقية ومع االلتزامات الناشئة عنها          

وتسمح . ير األويل، ُتعِلن الدولة الطرف بصورة رمسية عن االلتزامات الوجيهة بالنسبة إليها           التقر
التقارير السنوية للدولة الطرف أيضاً بتقدمي معلومات حمّدثة عن حالة التقدم والتطور احملَرزين يف              

 تتـضمن هـذه     وتقدمي التقارير السنوية اليت   . تنفيذ االلتزامات اليت حددهتا الدولة الطرف ذاهتا      
  .املعلومات ال يفيد عملية التنفيذ فحسب بل ميكن أيضاً أن يدعم اجلهود املبذولة لتعبئة املوارد

وحىت إن كانت املسائل املتعلقة باإلبالغ تنطبق على اجلميع، فإهنا تنطبق أكثـر علـى                 -٣
تطّهر مواقع املنـاطق    الدول األطراف اليت توجد لديها خمزونات من األلغام معّدة للتدمري، أو اليت             

  .٩ أو تتخذ تدابري لتنفيذ املادة ٣املزروعة باأللغام، وحتتفظ بألغام مضادة لألفراد وفقاً للمادة 
الشفافية وتبادل  "، سلّمت الدول األطراف بأن      ٢٠٠٤وأثناء مؤمتر قمة نريويب لعام        -٤

جـراءات وتقاليـد    املعلومات املفتوح شكّال دعامتني أساسيتني قامت عليهما ممارسات وإ        
وأثناء مـؤمتر قمـة     ". الشراكة املرتبطة باالتفاقية، وذلك بوسائل رمسية، ووسائل غري رمسية        

، الحظت الدول األطراف أن الشفافية جبميع أشكاهلا أصبحت منذ   ٢٠٠٩كارتاخينا يف عام    
  .انعقاد املؤمتر األول أساسية بالفعل لتحقيق األهداف الرئيسية لالتفاقية

، ُتدعى الدول األطـراف إىل تقـدمي        ٧ضافة إىل التقارير املقدمة مبقتضى املادة       وباإل  -٥
. معلومات منتظمة سنوياً أقل اتساماً بالطابع الرمسي عن حالة التقدم احملرز يف تنفيذ التزاماهتـا              

وُتشجَّع الدول األطراف على إطالع غريها على التقدم احملرز عن طريق اإلعالنات اليت تصدرها 
ء االجتماعات غري الرمسية اليت تعقدها اللجان الدائمة، وخالل اجتماعات الدول األطـراف        أثنا

  .٢٠٠٩إضافة إىل تقدمي معلومات عن تطبيق خطة عمل كارتاخينا اخلمسية املعتَمدة يف عام 
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  املالحظات    
الحظت الدول األطراف يف مؤمتر قمة كارتاخينا، أنه منذ انعقاد مؤمتر قمة نريويب،               -٦

ما انفك تبادل املعلومات بني الدول األطراف ينشط، ال سيما من جانب الدول األطـراف               
اليت بادرت إىل تنفيذ األحكام الرئيسية لالتفاقية، وُوِضعت كذلك أدوات جديدة للمساعدة            

بيد أن معدل التقيُّد بالتزامات إعداد التقارير       . على تبادل املعلومات بشكل رمسي وغري رمسي      
  .تفاقية قد تضاءل منذ مؤمتر قمة نريويبمبوجب اال

 ٧ويف هذا السياق، فإن بلجيكا اليت تنسِّق فريق االتصال غري الرمسي املعين باملـادة                 -٧
 عناية متزايدة وتود    ٧، توّد أن تويل التنفيذ الدائم لاللتزامات مبقتضى املادة          ٢٠٠١منذ عام   

دابري الشفافية وذلك إثر التقيـيم الـذي        أن تركز على إعداد تقارير جيدة النوعية مبقتضى ت        
  .أجراه مؤمتر كارتاخينا وااللتزامات املتخذة يف إطار خطة عمل كارتاخينا

  .وهلذا الغرض، ميكن إبداء املالحظات التالية  -٨

  نسبة اإلبالغ السنوية    
 بانتظام ومل ترَق إىل مستوى مؤمتر       ٧اخنفضت نسبة اإلبالغ السنوية مبقتضى املادة         -٩
 منذ  ٧ومل حتّدث بعض الدول األطراف املعلومات املطلوبة مبقتضى املادة          . مة نريويب إطالقاً  ق

  .سنوات عديدة

  ٥اإلبالغ بشأن املادة     
تقدم دول أطراف عديدة تقارير ال تتضمن مجيع املعلومات املناسبة املطلوبة مبوجب              -١٠

نا إىل نقطة معينة يف إطـار إبـالغ         وعلى سبيل املثال، أشري يف مؤمتر قمة كارتاخي       . ٧املادة  
الدول األطراف عن تنفيذ التزامات إزالة األلغام، وهي أن بعض الدول األطراف، مبا فيهـا               
الدول اليت بدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة إليها منذ بضع سنوات، مل تبيِّن بوضوح بعـد، وفقـاً                 

 الـيت   ملناطق املزروعة باأللغـام   مجيع مواقع ا  "،  ٧من املادة   ) ج(١اللتزاماهتا مبوجب الفقرة    
  ".حتتوي أو ُيشَتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد

وأبرزت وفرة املعلومات الواردة يف طلبات التمديد املقدمة مـن بعـض الـدول                -١١
 قلة املعلومات الدقيقة واملفصلة يف التقارير املقدمة من هذه الـدول  ٥األطراف مبقتضى املادة    

وبالتايل، ينبغي هلذه الدول األطراف أن تبذل جهداً خاصـاً          . ٧اهتا مبقتضى املادة    األطراف ذ 
لتقدمي أوىف املعلومات املمكنة عن كل منطقة مزروعة باأللغام أو ُيشتَبه يف أهنا حتتوي علـى                
ألغام، أي اسم كل منطقة حمددة وموقعها اجلغرايف الدقيق، ومساحتها، وكمية األلغام املضادة            

د املقدرة اليت حتتوي عليها هذه املنطقة، واملساحة املفرج عنها، والوسائل املـستخدمة             لألفرا
جلعل املنطقة غري خطرة، وكمية األلغام املضادة لألفراد املدمرة، وتاريخ اإلفراج عن املنطقة،             

  .وأخرياً مساحة املنطقة اليت مل تطهر بعد، عند االقتضاء
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املخطط املقترح فيما يتعلق بإعـداد  " وثيقته اخلتامية    واعتمد مؤمتر قمة كارتاخينا يف      -١٢
وقد يكون هذا املخطط مفيـداً جلميـع الـدول          ". ٥طلبات التمديد املقدمة مبوجب املادة      

 لتقدمي معلومات عن التقدم احملرز      ٥األطراف اليت ُتطّهر مواقع مزروعة باأللغام مبوجب املادة         
ة استخدامه، أداة ميكن أن ُتحسِّن نوعيـة املعلومـات          وميثِّل املخطط، يف حال   . يف هذا اجملال  
  .حتسيناً كبرياً املقدمة ودقّتها

 الـدول األطـراف يف      ٧وقد يساعد اإلبالغ الدقيق واملنتظم واجليد مبقتضى املادة           -١٣
وميكن كذلك أن ميثِّل دعامة أساسـية جلميـع التقـارير           . عملية التنفيذ وعلى تعبئة املوارد    

  . ة من الدول األطراف يف سياق االتفاقيةاألخرى املطلوب

  ٤ و٣ و٩املواد : اإلبالغ بشأن املسائل األساسية األخرى    
، ينبغي أن حتظى املسائل التالية بعناية خاصة يف         ٥باإلضافة إىل اإلبالغ بشأن املادة        -١٤

فراد احملـتفظ هبـا   تدابري التنفيذ الوطنية واأللغام املضادة لأل: ٧التقارير املقدمة مبقتضى املادة     
  . وخمزون األلغام املضادة لألفراد٣مبوجب املادة 

     ٩ دولة طرفاً بعد إىل أهنا اعتمدت تدابري تشريعية يف سـياق املـادة               ٦٤ومل ُتِشر     -١٥
وينبغـي هلـذه الـدول      . وال إىل أن تشريعاهتا القائمة تغطي أحكام هذه املادة تغطية كافية          

يف إطـار   " ٩عن تدابري التنفيذ الوطنية مبوجب املادة       "ة لإلبالغ   األطراف إيالء عناية متزايد   
  .تدابري الشفافية وكذلك لتقدمي معلومات يف إطار برنامج العمل بني الدورتني

 اليت أشارت إىل أهنا احتفظت بألغام مضادة لألفراد         ٧٥ل ومن بني الدول األطراف ا      -١٦
.  أي معلومات إطالقاً عن استخدام هذه األلغام        من االتفاقية، مل يقدم بعضها     ٣مبقتضى املادة   

، ينبغي  ٢٠١٤-٢٠١٠ من خطة عمل كارتاخينا للفترة       ٥٨-٥٦وكما ذُكر يف اإلجراءات     
مشاريع توضع وتنفّذ بشأن استخدام األلغـام  "للدول األطراف املعنية أن تقّدم معلومات عن   

ويف ". قص يف عدد هذه األلغـام     املضادة لألفراد احملتفظ هبا، وتوضيح أسباب أي زيادة أو ن         
الوقت نفسه، تشجَّع الدول األطراف اليت مل يتغري لديها عدد األلغام املضادة لألفـراد الـيت                

  ".على تقدمي تقارير عن هذا االستعمال وهذه اخلطط"حتتفظ هبا منذ سنوات عديدة 
 علـى   ٤ملـادة   وتشجَّع الدول األطراف األربع اليت مل تِف بعد بالتزاماهتا مبوجب ا            -١٧

 ٤مواصلة تقدمي معلومات إىل الدول األطراف األخرى عن التقدم احملرز يف تنفيـذ املـادة                
 فحسب بل أيـضاً يف كـل اجتمـاع مـن            ٧عن طريق التقارير السنوية مبقتضى املادة        ال

اجتماعات اللجنة الدائمة لتدمري املخزونات ويف كل اجتمـاع مـن اجتماعـات الـدول               
  .ي بذلك خطة عمل كارتاخينااألطراف، كما تقض
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وبإمكان الدول األطراف اليت تكتشف، بعد انتهاء أجل التدمري، خمزونات كانـت              -١٨
جتهل وجودها سابقاً، أن تستخدم الصيغ املقررة هلذا الغرض لتقدمي معلومات عن حالة هذه              

  .بري الشفافيةاملخزونات وعن اخلطط املزمع تنفيذها لتدمريها يف التقارير املقدمة مبوجب تدا

  مسائل هامة أخرى    
 مكانة بـارزة لإلبـالغ عـن        ٢٠١٤-٢٠١٠تويل خطة عمل كارتاخينا للفترة        -١٩

معلومات مفصلة تتعلق بااللتزامات األساسية لالتفاقية، ال بوسائل رمسية مثـل االلتزامـات             
  . فحسب بل أيضاً بوسائل غري رمسية٧مبقتضى املادة 

     يت لديها التزامات أساسية جيب أن تقدم تقارير عنـها،          وبعض الدول األطراف، ال     -٢٠
ال متتنع عن تقدمي هذه التقارير بصورة منتظمة فحسب بل ال تستفيد أيضاً من اآلليات غـري               

  .الرمسية املتاحة لتبادل املعلومات
والدول األطراف اليت مل تكن لديها قط خمزونات من األلغـام املـضادة لألفـراد                 -٢١
، واليت مل ُتنتج قط ألغاماً      ٣ مزروعة باأللغام، واليت ال حتتفظ بألغام مبوجب املادة          مناطق وال

 أو اليت أعلنت أن التشريع القائم       ٩مضادة لألفراد واليت اختذت التدابري الالزمة مبقتضى املادة         
طة فقط  يف بلداهنا كاٍف لتغطية أحكام هذه املادة، ميكنها أن ُتيسِّر مهمتها مبلء النسخة املبسّ             

  .من النماذج املوّحدة املعّدة لإلبالغ

  اخلطوات التالية    
يف سياق املالحظات الوارد ذكرها يف هذه الوثيقة، توّد بلجيكا مـن اآلن وحـىت                 -٢٢

، اخلوض يف   ٢٠١١يونيه  /موعد االجتماعات القادمة للجان الدائمة املزمع عقدها يف حزيران        
مات املعنية، الستطالع اخليارات الكفيلـة بإعـادة        مناقشة مع مجيع الدول األطراف واملنظ     

 بالتركيز على مسائل االنتظام يف تقدمي التقـارير ودقتـها           ٧تنشيط اإلبالغ يف سياق املادة      
وستقدم بلجيكا وثيقة تتضمن نتائج هذه املناقشات يف اجتماعات         . وجودهتا يف الوقت نفسه   

 وستشكل هذه الوثيقة قاعدة الختـاذ       ٢٠١١يونيه  /حزيراناللجان الدائمة املزمع عقدها يف      
  .إجراءات ممكنة مستقبالً يف جمال اإلبالغ
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  املرفق السادس

مت الترحيب بـه حبـرارة       (استعراض برنامج العمل فيما بني الدورات         
  )٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣٠اجللسة العامة التاسعة يف  يف

  معلومات أساسية    
املؤمتر االستعراضي الثاين جلنة التنسيق إىل استعراض       دعت الدول األطراف يف أثناء        -١

سري برنامج العمل فيما بني الدورات، على أن جيري رئيس جلنة التنسيق مـشاورات علـى                
نطاق واسع بشأن هذه املسألة، وأن يقدم تقريراً يتضمن عند االقتضاء توصيات إىل االجتماع 

  .العاشر للدول األطراف

  التقرير    
ة التنسيق إىل أن االستعراض األخري لربنامج العمل فيما بني الدورات كان قد             أشارت جلن   -٢

، وأن التقومي الذي أعقب ذلك أدى إىل تركيز عمل االتفاقية تركيـزاً أدق              ٢٠٠٢أجري يف عام    
وعالوة على ذلك، فإن الدول األطراف اليت تقوم بالوفاء         . على متابعة األهداف األساسية لالتفاقية    

 مكان الصدارة يف تبادل املعلومات املتعلقـة مبـشاكلها   ٢٠٠٢ا الرئيسية تعطى منذ عام  بالتزاماهت
وأدى ذلك إىل مزيد من الوضوح واملعلومات األكثر . وخططها وتقدمها وأولويات املساعدة لديها

  .دقة بشأن حالة تنفيذ االتفاقية وحتديد أوجه الضعف والثغرات والفرص املتاحة
تنسيق أن الرؤساء املشاركني الذي تعاقبوا على رئاستها قـد ركـزوا            والحظت جلنة ال    -٣

تركيزاً واضحاً على متابعة األهداف الناشئة عن أحكام االتفاقية ذاهتـا، مـا أدى إىل ضـمان                 
 ٢٠٠٢ ومل تكن اجتماعات اللجان الدائمة اليت ُعقدت منذ عـام     . االستمرارية فعالً يف جهودهم   
ذاهتا بل كانت مبثابة معامل يف عملية تؤدي يف هنايـة املطـاف إىل              أنشطة تقوم كل واحدة منها ب     
وعالوة على ذلك، رأى الرؤساء املشاركون أن مـسؤولياهتم يف          . حتقيق ما تعد االتفاقية بتحقيقه    

تيسري إحراز تقدم يف التنفيذ ال تقتصر على رئاسة اجتماع واحد فحسب بل تشمل سنة واليـة                 
  . ملواصلة اجلهود اليت يبذهلا املقررون املشاركون لتلك اللجانكل منهم كاملة ومتهد السبيل

وخلصت جلنة التنسيق إىل القول إن برنامج العمل فيما بني الدورات يـسري سـرياً                 -٤
، لكنها الحظت أن التطورات اليت شهدهتا عملية التنفيذ يف          ٢٠٠٢حسناً منذ تقوميه يف عام      

  : السنوات األخرية ال تقل أمهية عن ذلك
شددت بضعة وفود قبل املؤمتر االستعراضي الثاين ويف أثناءه ومنذ اختتامه             )أ(  

  على استمرار أمهية التعاون واملساعدة يف ضمان حتقيق وعد االتفاقية؛
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 من خالل تركيز    ٢٠٠٢فيما حقّقت الدول األطراف مكاسب كثرية منذ عام           )ب(  
  يزال من املمكن تعميق هذا التركيز؛االجتماعات بشكل رئيسي على السياقات الوطنية، ال 

، والـيت اتفـق عليهـا يف    ٥أدت عملية التمديد املنصوص عليها يف املادة         )ج(  
 إضافة أعباء كبرية على عمل الرئاسة والرؤسـاء املـشاركني واملقـررين             ، إىل ٢٠٠٧ عام

ملتكـاثرة  وعالوة على ذلك، زادت املطالبة بأن تتوىل الدول االضطالع باملهام ا          . املشاركني
  ذات الصلة بصكوك األسلحة التقليدية؛

ورغم وجود بعض مشاعر القلق اجلدية إزاء تدمري املخزونات من األلغـام              )د(  
املضادة لألفراد، ال تزال هذه املسألة مسألة تنفيذ على املستوى الوطين يف أربع دول فقط من                

  الدول األطراف؛
ني أعمال صكوك متنوعة من الصكوك      زاد إدراك ما ميكن أن حيققه التآزر ب         )ه(  

  .املتعلقة باألسلحة التقليدية

  اعتبارات وتوصيات    
أشارت جلنة التنسيق إىل األمهية املستمرة للمبادئ اليت اتفق عليها للمـرة األوىل يف                -٥
االتساق، واملرونة،  :  واليت سامهت يف برنامج عمل فعال، وخباصة املبادئ التالية         ١٩٩٩ عام

والحظت جلنة التنسيق أيضاً   . والطابع غري الرمسي، واالستمرارية، واإلعداد الفعال     والشراكة،  
أنه ال بد من االعتراف مببدأين آخرين كمبدأين أساسيني يف استمرار جناح برنامج العمل فيما          

  .بني الدورات ومها الشفافية والشمول
مهية املستمرة ينبغي للدول األطراف أن تؤكد من جديد على األ  : ١التوصية رقم     

: للمبادئ اليت أدت دوراً أساسياً يف جناح برنامج العمل فيما بني الدورات حىت اآلن وهي            
االتساق، واملرونة، والشراكة، والطابع غري الرمسي، واالستمرارية، واإلعـداد الفعـال،           

  .والشفافية، والشمول
اف وغريها بـشأن    وسلّمت جلنة التنسيق مبا أعربت عنه بشكل واضح الدول األطر           -٦

اختاذ خطوات للتركيز على النظر يف التعاون واملساعدة الدوليني يف سياق االتفاقية، مشرية إىل 
وأعربت . الدعم الذي أعرب عنه كثريون إلنشاء جلنة دائمة جديدة تعىن بالتعاون واملساعدة           

 ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢٥جلنة التنسيق أيضاً عن ارتياحها للطريقة اليت وفر هبا اجتماع           
اخلاص بالتعاون واملساعدة الدوليني، فرصة إلجراء مناقشة جمدية وتطلعية بشأن هذه املسألة             

  .وساعد على رسم جدول أعمال للتعاون واملساعدة سيبحث يف األجل القريب
ونظراً إىل جناح طريقة معاجلة التعاون واملساعدة يف أثناء برنامج العمل فيمـا بـني                 -٧

. ، الحظت جلنة التنسيق قيمة تشديد التركيز على التعاون واملـساعدة          ٢٠١٠الدورات لعام   
ونظرت جلنة التنسيق بالذات نظرة ارتياح إىل اقتراح تقدمت به زامبيا بإنشاء جلنـة دائمـة                

فقد ذُكر أن الغرض من هذه اللجنة الدائمة هو أن تكون مبثابـة حمفـل لتبـادل                 . جديدة
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ضمان مستويات كافية وميكن التنبؤ هبا يف جمال الدعم         ) أ(أن  املعلومات واآلراء واألفكار بش   
البشري والتقين واملايل لتنفيذ االتفاقية من قبل الدول األطراف اليت تنفذ االتفاقية ومن الدول              

وذكر كذلك  . واستخدام املوارد بكفاءة وفعالية   ) ب(األطراف األخرى وغريها من املصادر؛      
ا من اآلليات اليت أنشأهتا الدول األطراف سوف تتلقى الـدعم           أن هذه اللجنة الدائمة كغريه    

  .من وحدة دعم التنفيذ
ينبغي للدول األطراف أن تنشئ جلنة دائمة جديـدة تـسمى           : ٢التوصية رقم     

  ".اللجنة الدائمة املعنية بالتعاون واملساعدة"
يف الحظت جلنة التنسيق أيضاً تزايد الصعوبات الـيت تواجـه الـدول األطـراف                 -٨

نظـراً إىل   (املقررين املشاركني   /االضطالع مبسؤوليات تتصل بتويل مهام الرؤساء املشاركني      
وتزايد الصعوبة يف حتديد جمموعة متثل منطقـة جغرافيـة          ) ازدياد حجم ودرجة تعقيد العمل    

نظراً إىل تزايد املطالبة بتصدي الدول ملهام تتصل باألسـلحة          (للتصدي جلميع أنواع األدوار     
ويف هذا الصدد، رأت جلنة التنسيق أن االنتقال إىل فريق قيادي ثنائي مؤلف مـن          ). يديةالتقل

دولتني من الدول األطراف لكل جلنة دائمة بدالً من أربع من شأنه أن يكون وسيلة فعالـة                 
وميكن تصميم بنيـة حتـافظ علـى التماسـك          . لترشيد أعداد الدول يف املناصب القيادية     

والحظت جلنة التنسيق أنه ال بد من مواصـلة املناقـشات يف       .  القيادة واالستمرارية يف فريق  
.  بشأن النظر يف خيارات تتعلق بفعالية سري اآلليات اليت أنشأهتا الدول األطراف            ٢٠١١ عام

غري أن جلنة التنسيق الحظت أن هذا النظر ال ينبغي له أن يؤدي إىل تأخري إنشاء جلنة دائمة                  
، وأنه ميكن إجياد طريقة مبتكرة لقيادة هذه اللجنة الدائمة اجلديدة           جديدة للتعاون واملساعدة  

  .٢٠١١يف عام 
ينبغي أن يتوىل رئاسة اللجنة اجلديدة، وهي اللجنة املعنية بالتعاون          : ٣التوصية رقم     

 رئيس االجتماع العاشر للدول األطراف، على أن تصبح قيادة          ٢٠١١واملساعدة، يف عام    
  . يادة عادية اعتباراً من االجتماع احلادي عشر للدول األطرافهذه اللجنة الدائمة ق

ينبغي للدول األطراف أن تدرس إمكانية ترشيد أعداد الـدول          : ٤التوصية رقم     
األطراف يف املناصب القيادية للجان الدائمة، وأن تطلب، يف هـذا الـصدد، أن يقـوم                

 للجنة الدائمـة املعنيـة      ٢٠١١يونيه  /الرئيس، باسم جلنة التنسيق، يف اجتماع حزيران      
املقـررين  /باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها، بتقدمي أفكار تتعلق بعدد الرؤساء املشاركني         

املشاركني الذي قد يكون مطلوباً لضمان السري الفعال لآلليات الـيت أنـشأهتا الـدول               
  . للدول األطرافاألطراف وذلك بغية اختاذ قرار بشأن هذه املسألة يف االجتماع احلادي عشر

وحبثت جلنة التنسيق اقتراحاً مقدماً من جلنة الصليب األمحر الدولية بإحداث تغـيري               -٩
كبري يف طريقة عمل اللجنة الدائمة املعنية بتقدمي املساعدة للضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعياً             

ول إىل مناقشات   واقتصادياً، مبا يقلل الوقت املطلوب لعمل اجللسات العامة وذلك بغية التح          
  .يف جمموعات مصغرة تركز تركيزاً أكرب على السياقات الوطنية
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وبدا وجود تقدير واسع النطاق لبحث سبل ووسائل لتشديد التركيز على املستوى              -١٠
. الوطين، رغم اإلشارة إىل أن ذلك يرجح حتقيقه على حنو أفضل يف داخل البلدان املتأثرة ذاهتا 

هم أال خترج الدول األطراف عن املبادئ اليت أضفت على برنامج العمل         وذكر أيضاً أنه من امل    
وجرى التركيز خباصة على وجـوب أن       .  خاصاً ومثمراً حىت اآلن    فيما بني الدورات طابعاً   

يبقى برنامج العمل فيما بني الدورات عملية شاملة تتيح جلميع الفعاليات املعنيـة أن تغتـنم                
شأن السعي إىل بلوغ األهـداف األساسـية لالتفاقيـة،          الفرصة للمشاركة يف مناقشات ب    

ووجوب أن يبقى برنامج العمل فيما بني الدورات عملية تعاونية ومجاعية فريدة من نوعهـا               
  .حبيث ال تؤدي أية تعديالت على برنامج العمل إىل احلد من هذه الروح التعاونية

 الصليب األمحر الدولية    ورغم ما أبدي من حتفظات، وردت عبارات التقدير للجنة          -١١
الختاذها املبادرة إىل اقتراح سبل جديدة مبتكرة لألعمال اليت يـتعني تنفيـذها يف سـياق                

وإضافة إىل ذلك، ذكر أن االقتراحات اليت تدعو إىل تشديد التركيز على السياقات             . االتفاقية
ا بل تتـصل اتـصاالً   الوطنية ال تقتصر على إمكانية تطبيقها على تقدمي املساعدة إىل الضحاي 

مـثالً  (وثيقاً بإزالة األلغام وتدمري املخزون منها ورمبا جماالت أخرى من جمـاالت التنفيـذ               
ورأت جلنة التنسيق أنه ميكن إفساح جمال الختبار أفكار جديدة، رمبا تركز علـى             ). ٩ املادة

ات، وإن كـان    الدول األطراف اليت أبدت استعداداً إلمكانية التطوع إلجراء هذه االختبار         
ينبغي االضطالع هبذه االختبارات بطريقة حكيمة كي ال ينتقص ذلك من الطابع التعـاوين              

  .والشامل لربنامج العمل فيما بني الدورات
 أسبوع اجتماعات ٢٠١١ينبغي للجنة التنسيق أن تنظم يف عام : ٥التوصية رقم   

ى الدول األطراف وغريهـا     اللجان الدائمة حبيث ختصص وقتاً للرؤساء املشاركني وفراد       
الختبار سبل جديدة يف استخدام برنامج العمل فيما بني الدورات لتشديد التركيز علـى          
  .السياقات الوطنية أو لتقدمي الدعم على حنو مبتكر للتقدم يف تنفيذ خطة عمل كارتاخينا

ل بناًء على االختبارات اليت جترى يف عدة برامج من برامج العم          : ٦التوصية رقم     
فيما بني الدورات، تبدي الدول األطراف انفتاحاً على طريقة إعـادة تنظـيم أسـبوع               

  .االجتماعات للجان الدائمة ضماناً الستمرار فعالية هذا األسبوع
وأشارت جلنة التنسيق إىل أن أعمال اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات تتعلـق               -١٢

من الدول األطراف، كما أشـارت إىل أن اجتمـاع    من قبل أربع دول فقط     ٤بتنفيذ املادة   
وعلى غرار ذلك، سلمت جلنـة      .  قد استغرق أقل من ساعتني     ٢٠١٠اللجنة الدائمة يف عام     

التنسيق بأن قلة عدد احلاالت القطرية ليست دليالً على شدة التعقيد املرتبطة بصعوبات تدمري              
يستغرقها اجتماع أي جلنة بعينـها مـن        املخزونات املتبقية، وسلمت بأن الفترة الزمنية اليت        

  .اللجان الدائمة ليس دليالً على أمهيتها النسبية



APLC/MSP.10/2010/7 

121 GE.11-63195 

وأشارت جلنة التنسيق أيضاً إىل أن التحديات املرتبطة بتدمري املخزونات من األلغام              -١٣
املضادة لألفراد سوف تستمر بضع سنوات وأن من اجملدي أن تتوىل دولتـان مـن الـدول                 

مسؤولية موضوع تدمري املخزونات وتويل هاتني الدولتني       ) ن مشاركان أي رئيسا (األطراف  
ويف هـذا الـصدد،     . بالتايل سلطة اتباع سبل ووسائل تعاونية للتغلب على هذه التحديات         

أشارت جلنة التنسيق إىل قيمة اجلهود اليت بذهلا الرؤساء املشاركون الذين تعاقبوا على رئاسة              
وذُكـر  . يف عقد حلقات عمل واملشاركة يف مشاورات ثنائية       هذه اللجنة الدائمة للمشاركة     

أيضاً أن البلدان غري األطراف اليت من األرجح أن تنضم إىل االتفاقية يف الـسنوات القادمـة         
  .تضم مخس دول حائزة أو قد حتوز على خمزونات من األلغام املضادة لألفراد

ية املستمرة لوجود جلنـة  ينبغي للدول األطراف أن تسلم باألمه : ٧التوصية رقم     
  .٤دائمة معنية بتدمري املخزونات طاملا بقيت حتديات شديدة تواجه تنفيذ املادة 

مثل إزالة خمـاطر املتفجـرات،      (وأشارت جلنة التنسيق إىل أن مادة املوضوع ذاته           -١٤
تعاجل بصكوك دولية متنوعة تـضم يف أغلـب         ) وتقدمي املساعدة لضحايا األسلحة التقليدية    

غـري أن جلنـة     . حيان الدول ذاهتا األطراف يف صكني أو أكثر من الصكوك ذات الصلة           األ
التنسيق أشارت إىل قلة العمل حىت اآلن على االستفادة من إمكانية التـآزر بـني أعمـال                 

  .الصكوك ذات الصلة
ينبغي للدول األطراف، وخباصة الدول األطراف أيضاً يف أكثر         : ٨التوصية رقم     

ي صلة أن تسعى إىل حتقيق االتساق يف جدولة االجتماعات للـصكوك     من صك واحد ذ   
ذات الصلة، وخباصة االجتماعات اليت تعاجل إزالة خماطر املتفجرات وتقدمي املـساعدة إىل    

  .ضحايا األسلحة التقليدية
ينبغي للدول األطراف أن تقّيم بانتظام إمكانية التآزر بني أعمال         : ٩التوصية رقم     

ـ وجـود    ذات الصلة، مع التسليم يف الوقت ذاتـه ب         خمتلف الصكوك   بـني   اتاختالف
  .االلتزامات القانونية يف كل صك منها
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  املرفق السابع

 إىل  ٢٠٠٩نوفمرب  /عن أداء وحدة دعم التنفيذ من تشرين الثاين        تقرير    
على حنو ما أشار إليه االجتماع العاشر        (٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

  )للدول األطراف

  مات أساسيةمعلو    
 الورقة الـيت  ٢٠٠١سبتمرب /أيدت الدول األطراف يف اجتماعها الثالث املعقود يف أيلول       -١

أعدها الرئيس بشأن إنشاء وحدة لدعم التنفيذ، وأسندت إىل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغـام               
 الثالث  كما شجع االجتماع  . والية إنشاء هذه الوحدة   ) مركز جنيف الدويل  (لألغراض اإلنسانية   

وباإلضـافة  . الوحدة الدول األطراف القادرة على تقدمي تربعات على القيام بذلك من أجل دعم           
إىل ذلك، أسندت الدول األطراف إىل رئيس االجتماع الثالث، بالتشاور مع جلنة التنسيق، مهمة              

. الوحـدة وضع الصيغة اخلتامية التفاق يربم بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل بشأن أداء        
  .٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٨وقبل جملس مؤسسة مركز جنيف الدويل هذه الوالية يف 

وأبرم اتفاق بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل بشأن أداء وحدة دعم التنفيذ               -٢
وينص هذا االتفاق على أن يقدم مدير مركـز جنيـف           . ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ يف

 أداء الوحدة إىل الدول األطراف وأن يغطي ذلك التقريـر الفتـرة             الدويل تقريراً كتابياً عن   
املؤمتر وقد أعد هذا التقرير لتغطية الفترة الفاصلة بني         . الفاصلة بني اجتماعني للدول األطراف    

  .االستعراضي الثاين واالجتماع العاشر للدول األطراف

  تقرير    

  الدعم العام واملنشورات    
 ٢٠١٠رد من جلنة التنسيق، قدمت وحدة دعم التنفيذ يف عام           بناء على التوجيه الوا     -٣

وتضمَّن هذا الدعم تقدمي املشورة إىل الدول . ٢٠٠٩دعماً يتسق مع الدعم الذي قُدِّم يف عام 
األطراف بشأن املسائل املتعلقة بالتنفيذ واالمتثال وتقدمي املعلومات أو املساعدة مـن أجـل              

وتلقت وحدة دعـم التنفيـذ يف       . ليات تنفيذ االتفاقية  بلوغ أقصى درجات املشاركة يف عم     
وعلى .  مئات الطلبات من الدول األطراف بشأن مسائل تتعلق بالتنفيذ واالمتثال          ٢٠١٠ عام

سبيل التحديد، قامت وحدة دعم التنفيذ قبل عقد اجتماعات اللجان الدائمـة واالجتمـاع           
جابة لعشرات من طلبات احلصول     ، باالست ٢٠١٠يونيه  /حزيرانالعاشر للدول األطراف يف     

  .على املعلومات أو املشورة أو املساعدة
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 توجيهات استراتيجية للرؤسـاء املـشاركني، وجلنـة         التنفيذوقدَّمت وحدة دعم      -٤
ووفرت الوحدة الدعم لستة اجتماعات للجنـة التنـسيق         . التنسيق، ومنسق برنامج الرعاية   

واقُترحت خطـة اسـتراتيجية     . ختطيط صغرية ولعشرات من االجتماعات اليت عقدهتا أفرقة       
ملنسق برنامج الرعاية مرتني، مرة متهيداً الجتماعات اللجان الدائمة ومـرة متهيـداً لعقـد               

  .االجتماع العاشر للدول األطراف
 جهودها يف دعم الدول األطراف يف إعـداد تقـارير عـن             التنفيذوواصلت وحدة دعم      -٥

كما دعمت الوحدة   . شرات من طلبات احلصول على املساعدة     الشفافية، وكذلك يف االستجابة لع    
  . ، وذلك بتقدمي املعلومات واملساعدة يف وضع االستراتيجيات٧منسق فريق االتصال املعين باملادة 

وقد ُدعيت وحدة دعم التنفيذ يف عدة مناسبات إىل عقد حلقات دراسية وتقـدمي                -٦
وَشِملَت أبرز إجنازاهتا املشاركة يف     . و عملياهتا التدريب على فهم االتفاقية أو جوانب منها أ       

االجتماع السنوي الذي تعقده األمم املتحدة ملديري العمليات الوطنية ملكافحـة األلغـام،             
وبرنامج األمم املتحدة لزماالت التدريب يف ميدان نزع السالح، والدورات التدريبية الدولية            

ظمها األردن ومركز معلومات مكافحة األلغام      لكبار مديري عمليات مكافحة األلغام اليت ن      
التابع جلامعة جيمس ماديسون، واحللقات الدراسية اإلقليمية أو اخلاصة اليت نظمها مركـز             
جنيف الدويل، ومنظمة حلف مشال األطلسي، ومركز التعاون األمين الذي يوجد مقـره يف              

يت نظمها مركز جنيف الدويل     كرواتيا، وكذلك يف احللقات الدراسية للدبلوماسيني اجلدد ال       
  .ومنتدى جنيف

وقدمت الوحدة الدعم للرئيس وفرادى الدول األطراف يف جهودهم الرامية إىل حتقيق              -٧
عاملية االتفاقية، بطرق منها تقدمي املعلومات واملشورة االستراتيجية إىل منسق فريـق االتـصال       

اص للرئيس لشؤون حتقيق عاملية اتفاقيـة       املبعوث اخل "املعين بتحقيق عاملية االتفاقية، ومساعدة      
، واالتصال باحلملة الدولية حلظر األلغام األرضـية وباملنظمـات          "حظر األلغام املضادة لألفراد   

  .األعضاء فيها، واللجنة الدولية للصليب األمحر، واألمم املتحدة، وفُرادى الدول األطراف
 العاشر واحلادي عشر للـدول      ودعَّمت الوحدة أيضاً أعمال التحضري لالجتماعني       -٨

األطراف، وَشِملَ ذلك تقدمي املشورة والدعم إىل الرئيس املعيَّن لالجتماع العاشـر للـدول              
األطراف والقيام ببعثة ختطيط مشتركة مع مكتب األمم املتحدة لشؤون نـزع الـسالح إىل          

  .بنه للتحضري لالجتماع احلادي عشر للدول األطراف بنوم
تها اخلاصة باالتصاالت والتنسيق، واصلت الوحدة، القيام بدور املصدر         وعمالً بوالي   -٩

الرئيسي للمعلومات املتعلقة باالتفاقية، وذلك باحلفاظ على مركز التوثيق التـابع لالتفاقيـة             
باإلضـافة إىل   .  بشأن عملية التنفيذ   ٢٠١٠وبتلقي وإتاحة مئات من الوثائق اجلديدة يف عام         

رات تتضمن برامج ومعلومات عن برنامج العمل فيمـا بـني           ذلك، أصدرت الوحدة منشو   
الدورات وعن االجتماع العاشر للدول األطراف، وحدَّثت كتيب املعلومات األساسية الذي           

  .وضعته عن االتفاقية
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وفيما يتعلق باالتصال، ركزت الوحدة بشدة على تعزيز الشراكات مع املنظمـات              -١٠
األطراف، وذلك بطرق منها القيام بزياريت اتصال من أجل       اليت َتدَعم أنشطتها أهداف الدول      

باإلضافة إىل ذلك، سـعت     . تعزيز التعاون مع األمم املتحدة ومنظمات غري حكومية متنوعة        
الوحدة إىل توسيع نطاق التعاون بشأن مساعدة الضحايا، ليشمل عدداً من اجلهات الفاِعلـة            

اقية، مثل منظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل       اليت ال تشارك على حنو منتظم يف أعمال االتف        
  .الدولية، واالحتاد الدويل لإلعاقة والتنمية، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

وُدعيت الوحدة مرة أخرى إىل تقدمي املشورة املستفيضة بشأن تطبيـق الـدروس               -١١
لوحدة لعدة طلبات مقدمة من وقد استجابت ا. املستفادة من تنفيذ االتفاقية يف جماالت أخرى

الدول ومن غريها، ال سيما يف سياق اجلهود الرامية إىل تنفيذ اتفاقية الـذخائر العنقوديـة،                
واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية  

  .األثر، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
. ر االستعراضي الثاين، وافقت الدول األطراف على إجراء تقييم للوحدة   وخالل املؤمت   -١٢

ورغم أن الوحدة مل تشارك يف عملية التقييم، وكان للتقييم تأثري كبري على مواردهـا مـن                 
املوظفني حيث تعني عليهم النهوض بعبء تلبيه طلبات املقـيِّم املـستقل احلـصول علـى                

اف، وهي طلبات للحصول على املعلومات املتعلقـة        املعلومات وطلبات فرادى الدول األطر    
  .بالتقييم أو إتاحتها بطرق أخرى، وبإدارة شؤون العقد املربم مع املقيِّم املستقل

  ٥دعم تنفيذ املادة     
 دعم التنفيـذ تقدميـه يف       وحدةيتعلق جمال حمدد من جماالت الدعم الذي واصلت           -١٣
، اتفقت الدول األطـراف،     ٢٠٠٦ويف عام   . ٥ بطلبات التمديد يف إطار املادة       ٢٠١٠ عام

تشجيع " من االتفاقية، على     ٥فيما يتعلق بالدول األطراف اليت تطلب التمديد مبوجب املادة          
الدول األطراف الطالبة للتمديد، عند اللزوم، على طلب املساعدة من وحدة دعـم تنفيـذ               

 دعم التنفيذ املـشورة إىل      ، قدمت وحدة  ٢٠١٠يف وعام   ". االتفاقية من أجل إعداد طلباهتا    
كل دولة من الدول األطراف الست اليت قدمت طلباً للتمديد خالل هـذا العـام مبوجـب       

، وذلك بطـرق    ٢٠١٠، وإىل أربع دول أطراف يرجح أن تقدم طلبات خالل عام            ٥ املادة
وباإلضافة إىل ذلك، قدمت الوحدة املشورة إىل دولـة         . منها القيام بست بعثات استشارية    

، وقدمت أيضاً الدعم إىل دولة      ٥ف واحدة يف إعداد إعالن يتعلق باستكمال تنفيذ املادة          طر
ُعقد على املستوى الوطين، وقدمت مشورة يف داخل        " مؤمتر قمة ملكافحة األلغام   "طرف يف   

، واستجابت لطلبات عديدة من فرادى الدول       ادولة طرف بشأن تطبيق خطة عمل كارتاخين      
  . ٥معلومات أو دعم لتنفيذ املادة األطراف للحصول على 
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   ٥دعم عملية التمديد مبوجب املادة     
 التنفيـذ يف  دعـم يتعلق جمال حمدد آخر من جماالت الدعم الـذي قدمتـه وحـدة             -١٤
، واليت يكلف مبوجبها الرئيس     ٢٠٠٦ بالعملية اليت وافقت عليها األطراف يف عام         ٢٠١٠ عام

. ٥ ركون مهمة حتليل طلبات التمديد مبوجـب املـادة        والرؤساء املشاركون واملقررون املشا   
فريـق   وقدمت الوحدة الدعم إىل مخسة اجتماعات أو جمموعات من االجتماعـات عقـدها            

  . واضطلعت بإجراءات متابعة بناًء على طلب من الفريق ومن الرئيس٥التحليل املعين باملادة 

  دعم تنفيذ مساعدة الضحايا    
ن جماالت الدعم الذي واصلت وحدة دعم التنفيـذ تقدميـه يف            يتعلق جمال حمدد آخر م      -١٥
، اعتمـدت   ٢٠٠٤ففي املؤمتر االستعراضي األول املعقود يف عام        .  مبساعدة الضحايا  ٢٠١٠ عام

 األطراف تفامهات بشأن مساعدة الضحايا كانت مبثابة األساس الذي تنطلق منه الـدول              الدول
وقد استجاب الرؤساء املشاركون املتعاقبون لتلك      . الاألطراف يف عملها االستراتيجي يف هذا اجمل      

التفامهات بطلب الدعم من وحدة دعم التنفيذ مبا ميكِّنهم من مساعدة الدول األطراف املـسؤولة               
وبدأ .  موضع التنفيذ  ٢٠٠٤ عن عدد كبري من الناجني من األلغام األرضية يف وضع تفامهات عام           

، )أي فترة زمنية حمددة لبلوغ أهداف واضـحة       (شاريع   على أساس امل   ٢٠٠٥هذا العمل يف عام     
بتمويل من خارج الصندوق االستئماين لوحدة دعم التنفيذ عن طريق عدد صغري مـن الـدول                

ونظراً ألن الدعم املقدَّم إىل الدول األطراف يف جمال مساعدة الـضحايا            . األطراف املهتمة باألمر  
 اخلـدمات االستـشارية     ٢٠١٠دة، فقد أُدرجت يف عام      أصبح جماالً برناجمياً رئيسياً لعمل الوح     

  .٢٠١٠ األساسية املتعلقة مبساعدة الضحايا وللمرة األوىل يف ميزانية الوحدة لعام
 زيارة استشارية استجابة لطلبات الـدول األطـراف       ١١وأجرت وحدة دعم التنفيذ       -١٦

ول اليت ترغب يف حتقيق أحد      املسؤولة عن عدد كبري من الناجني من األلغام األرضية، وهي الد          
أن تتمكن الدول األطراف اليت لديها أهداف سـليمة تتعلـق مبـساعدة             ) أ: (األهداف التالية 

أن تتمكن الدول األطراف اليت مل تتبلور أهدافها مـن          ) ب(الضحايا من وضع خطط سليمة؛      
 املـضي   أن تتمكن الدول اليت لديها خطط سليمة من       ) ج(وضع أهداف عملية بدرجة أكرب؛      

أن تتمكن الدول اليت مل تشارك حىت اآلن إال مشاركة حمدودة           ) د(قدماً يف تنفيذ هذه اخلطط؛      
أن تـتمكن   ) ه(يف تنفيذ التفامهات اليت اتفقت عليها الدول األطراف من زيادة مـشاركتها؛             

باإلضافة إىل ذلك، زارت الوحدة دولة طرفـاً        . مجيع الدول األطراف من وضع آليات للرصد      
  .خرى ملناقشة تنفيذ االلتزامات املدرجة يف خطة عمل كارتاخينا واملتعلقة مبساعدة الضحاياأ

ومشل أيضاً الدعم املقدم من وحدة دعم التنفيذ ملساعدة الضحايا مشاركة الوحـدة يف                -١٧
كما ُدعيت الوحدة   . مؤمترات وحلقات عمل وحلقات دراسية مواضيعية يف فيينا وسراييفو ولندن         

. دمي عرض أمام اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت تتخذ جنيف مقـرا هلـا               إىل تق 
باإلضافة إىل ذلك، قدمت الوحدة الدعم جلهود الرئيس املشارك للجنة الدائمة املعنيـة مبـساعدة            

   .الضحايا يف تنظيم زيارة يقوم هبا اخلرباء إىل املرفق الرئيسي إلعادة التأهيل البدين يف تركيا
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  األنشطة املعزَّزة باإلضافة إىل خطة العمل األساسية لوحدة دعم التنفيذ     
جرياً على املمارسة املتبعة، نفذت وحدة دعم التنفيذ أنشطة أخرى بطريقة تتسق مع               -١٨

مبا يف ذلك متويـل   (واليتها عندما توافرت موارد إضافية لتمويل هذه اجلهود على حنو كامل            
واعتماداً على أموال مقدمة من أسـتراليا، أخـذت         ). وارد البشرية أي تكاليف إضافية للم   

الوحدة تضطلع جبهود إضافية ملساعدة الضحايا دعماً للجهود الوطنية اليت تبـذهلا دولتـان              
طرفان، ونظمت برامج خلرباء يف مساعدة الضحايا بالتزامن مع اجتماعات اللجان الدائمـة             

عت يف إعداد دليل لفهم عملية تقـدمي املـساعدة          واالجتماع العاشر للدول األطراف، وشر    
  . للضحايا مبوجب االتفاقية يف السياق األوسع نطاقاً لإلعاقة

 املعـزَّز إىل الرئاسـة      الدعم، متكنت وحدة دعم التنفيذ من تقدمي        ٢٠١٠ويف عام     -١٩
نشطة وقد ساهم هذا الدعم للوحدة يف متكينها من دعم أ         . بفضل األموال املقدمة من النرويج    

  . املبعوث اخلاص للرئيس املعين بتحقيق عاملية اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد
، استكملت الوحدة، بفضل األموال املقدمة      ٢٠١٠ويف األشهر األربعة األوىل من عام         -٢٠

من االحتاد األورويب، تنفيذ برنامج اإلجراءات املشتركة لالحتاد األورويب دعماً جلهود حتقيـق             
دعمها  وقد مكَّنت املوارد املقدمة وحدة دعم التنفيذ من توسيع نطاق         . ية االتفاقية وتنفيذها  عامل

  .املقدم إىل فرادى الدول األطراف من أجل التصدي لتحديات ملحة تعترض تنفيذ االتفاقية

  مالك املوظفني    
ي يف   من مدير، وأخصائ   ٢٠١٠يتألف مالك املوظفني يف وحدة دعم التنفيذ يف عام            -٢١

تنفيذ األعمال املتعلقة باأللغام، وأخصائي يف تنفيذ عمليات مساعدة الضحايا، وأخصائي يف            
وتستعني الوحدة يف فتـرات الـذروة    . دعم التنفيذ، وموظف لدعم التنفيذ، ومساعد إداري      

مبوظفني غري متفرغني ملدة قصرية، للقيام بأعمال منها دعم جهود االتصال املتعلقة باالجتماع             
كما واصلت الوحدة االستعانة مبتدربني بغية احلصول على دعـم          . عاشر للدول األطراف  ال

  .دون تكلفة أو بتكلفة إضافية منخفضة وكجزء من جهود التوعية األوسع نطاقاً
  ٢٠١٠مالك موظفي وحدة دعم التنفيذ يف عام 

  معادل الوقت الكامل  الوظيفة
  ١,٠  املدير

  ١,٠   باأللغامتنفيذ األعمال املتعلقة أخصائي
  ٠,٨  أخصائي دعم التنفيذ

  ١,٠  أخصائي مساعدة الضحايا
  ١,٠  موظف دعم التنفيذ

  ٠,٥  مساعد إداري
  ٥,٣  اجملموع   
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  التمويل    

  متويل خطة العمل األساسية لوحدة دعم التنفيذ    
ول مثلما ورد يف ورقة الرئيس بشأن إنشاء وحدة دعم التنفيذ واالتفاق املربم بني الد               -٢٢

األطراف ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، أنشأ مركز جنيف الدويل            
والغرض من هذا الصندوق .  صندوق تربعات استئمانياً ألنشطة الوحدة٢٠٠١يف أواخر عام 

هو متويل األنشطة اجلارية للوحدة، على أن تسعى الدول األطراف إىل ضمان املوارد املاليـة               
وعمالً باالتفاق املربم بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل، راجعت شركة           . الضرورية

، وهي شـركة مـستقلة ملراجعـة    Price Waterhouse Coopersبرايس ووتر هاوس كوبرز 
وأثبتت مراجعة احلسابات   . ٢٠٠٩احلسابات، البيان املايل للصندوق االستئماين للوحدة لعام        

ستئماين قد أُعد على النحو الواجب وفقاً لسياسات احملاسبة ذات          أن البيان املايل للصندوق اال    
وأما البيان املايل املراجع، الـذي بـيَّن أن         . الصلة والتشريعات السويسرية الواجب تطبيقها    

 فرنكاً سويسرياً وأن ٩٨١ ٧٦٨,٤٩ ما جمموعه ٢٠٠٩مصروفات الوحدة قد بلغت يف عام 
كـانون   ٣١ فرنكاً سويسرياً يف     ٢٥٨ ١٧٦حدة بلغ   رصيد الصندوق االستئماين التابع للو    

، فقد أحيل إىل الرئيس، وجلنة التنسيق، واجلهات املسامهة يف الصندوق ٢٠٠٩ديسمرب /األول
  .االستئماين التابع لوحدة دعم التنفيذ

، أوىل  ٢٠٠٩ونظراً إىل التحديات املالية اليت واجهتها وحدة دعم التنفيـذ يف عـام                -٢٣
وقُدم حتديث للبيانات املالية يف كـل       .  أولوية ملراقبة حسابات الوحدة    ٢٠١٠م  يف عا  الرئيس

باإلضافة إىل ذلك، كتب الرئيس مرتني إىل مجيع الـدول  . اجتماع من اجتماعات جلنة التنسيق 
، أبلـغ مـدير     ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٧ويف  . األطراف يشجعها على تقدمي تربعات للوحدة     

إجراء ختفيضات رغم أنه ينبغي أن حتصل الوحدة على املـوارد           الوحدة جلنة التنسيق بوجوب     
وأشار املدير إىل ضرورة إجراء تغـيري  . ٢٠١٠الالزمة الستكمال معظم أعماهلا املقررة يف عام        

هيكلي يؤدي إىل خفض كبري يف الدعم الذي اعتادت الدول األطراف أن تتوقعه وتقدِّره، وهو               
عدة الضحايا داخل البلد، واخلدمات االستشارية املخصـصة        اخلدمات االستشارية املتعلقة مبسا   

 ١وقد أُبلغت جلنة التنسيق، على سبيل التحديد، بأنه اعتباراً من           . يؤديها اخلرباء يف جنيف    اليت
شـاغرة إىل حـني     " أخصائي مساعدة الضحايا  " ستبقى وظيفة    ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

  .طية تكاليف هذه الوظيفة واخلدمات املتصلة هباتقدمي الدول األطراف املوارد الالزمة لتغ
، أعرب مدير وحدة دعم التنفيذ للجنة التنسيق عـن          ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢٤
يف أن تتمكن الوحدة من استعاده مستواها الذي باتت الدول األطراف تتوقعه باعتبـاره      أمله

مشرياً إىل أنه حىت هذا املستوى      املستوى املعتاد من حيث مالك املوظفني واخلدمات املقدمة،         
املتوقع ملالك املوظفني ال ميكِّن الوحدة من الوفاء مبتطلبات الدول األطراف مـن اخلـدمات               
االستشارية يف جمال مساعدة الضحايا، وال ميكّنها من تقدمي اخلدمات االستشارية إىل الدول             

  . بوقت كاٍف٥ املادة مبوجب  قبل حلول األجل احملدد هلا٥األطراف املنفذة للمادة 
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وُيتوقع أن يصل جمموع النفقات ذات الصلة خبطة العمل األساسـية للوحـدة يف                -٢٥
وهذا يعين عجـزاً يف امليزانيـة يبلـغ       ( فرنك سويسري    ١ ١٠٠ ٠٠٠ إىل حنو    ٢٠١٠ عام
 تـشرين   ٢٣، وردت تربعات حىت     ٢٠١٠وخالل عام   ).  فرنك سويسري  ١٠٠ ٠٠٠ حنو
تايلند،  إندونيسيا، إيطاليا،  ألبانيا، إستونيا، أستراليا،: ل األطراف التالية  نوفمرب من الدو  /الثاين

. النرويج، النمسا، وهولندا   ماليزيا، كندا، شيلي، قربص، كرواتيا،   تركيا، الدامنرك، سويسرا،  
وعنـدما  . كما ُيتوقع أن تصل تربعات من بلجيكا والسويد على أساس االتفاقات القائمـة            

، ُيتوقـع أن تـصل   ٢٠١٠ إىل عام   ٢٠٠٩ت إىل املبالغ املرحلة من عام       تضاف هذه التربعا  
ومن مث، ُيتوقع أن    .  فرنك سويسري  ١ ٢٠٠ ٠٠٠ إىل حنو    ٢٠١٠اإليرادات الكلية يف عام     

  . فرنك سويسري١٠٠ ٠٠٠ إىل حنو ٢٠١١ إىل ٢٠١٠تصل املبالغ املرحلة من عام 

   التنفيذمتويل األنشطة املعزَّزة اليت جتريها وحدة دعم    
 فرنكـاً   ٢٤٨ ٨٨٨,٨٩ أعاله، ورد مبلـغ      املذكورةفيما يتعلق باألنشطة املعززة       -٢٦

من النرويج بغرض تعزيز الدعم املقدم إىل الرئاسـة؛ كمـا أن األنـشطة املعـزَّزة        سويسراً
 ٣٠ إىل   ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١الضحايا اليت تدعمها أستراليا تغطي الفترة مـن          ملساعدة
 فرنك سويسري؛ وفيما يتعلق بربنـامج       ٢٢٥ ٠٠٠ وتصل إىل حنو     ٢٠١١ يونيه /حزيران

 تكـاليف بلغـت     ٢٠١٠اإلجراءات املشتركة لالحتاد األورويب، تكبدت الوحدة يف عـام          
  . يورو١٢٥ ٠٠٠ حنو

  متويل عملية تقييم أنشطة وحدة دعم التنفيذ    
لعقد املربم مع املقـيِّم     التنفيذ أن تدير شؤون ا     دعممثلما ذُكر آنفاً، طُلب إىل وحدة         -٢٧

 فرنـك   ٥٥ ٠٠٠وقد وردت حىت اآلن تربعات بلغ جمموعهـا حنـو           . املستقل ألنشطتها 
وأدت هذه التربعات   . ونيوزيلندا وسويسرا، وكندا، والنرويج،   سويسري من ألبانيا، وأملانيا،   

  .إىل توفري ما يكفي لتمويل عملية تقييم أنشطة الوحدة

يف الدويل إىل وحدة دعم التنفيذ وإىل برنامج العمـل بـني            ركز جن مالدعم املقدم من        
  الدورات وإىل برنامج الرعاية

تغطي امليزانية العامة ملركز جنيف الدويل التكاليف املتعلقة باهلياكل األساسـية             - ٢٨
املكاتب، وتكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت،    (واخلدمات األساسية اليت تدعم الوحدة      

املنشورات، ودعم تكاليف السفر، وإدارة املوارد البشرية، واحملاسـبة،         والربيد، وتنسيق   
، وذلـك علـى     )ومراجعة احلسابات وغري ذلك من بنود الدعم اإلداري، وبنود أخرى         

 فرنك سويسري يف    ٣٨٠ ٠٠٠أساس األموال اليت توفرها سويسرا، واليت قدرت بنحو         
  .٢٠١٠  عام
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يذ التكاليف املرتبطة بتقدمي الـدعم الفـين إىل         وبينما تغطي ميزانية وحدة دعم التنف       -٢٩
الرئاسة والرؤساء املشاركني يف إطار إعداد برنامج العمل بني الدورات، فإن ميزانية مركـز              

 فرنك سويسري واليت تتعلـق      ١٥٠ ٠٠٠جنيف الدويل تغطي التكاليف اليت يبلغ جمموعها        
طة بربنامج العمل بني الدورات، وذلـك       باملرافق، والترمجة الشفوية، واألمور التنظيمية املرتب     

  .أيضاً على أساس األموال اليت تقدمها سويسرا
وبينما تغطي ميزانية وحدة دعم التنفيذ التكـاليف املرتبطـة بتقـدمي توجيهـات                -٣٠

استراتيجية لربنامج الرعاية، تغطي ميزانية مركز جنيف الدويل التكاليف املرتبطـة بـإدارة              
وقد قـدرت هـذه     .  على أساس األموال اليت تقدمها سويسرا      أيضاًبرنامج الرعاية، وذلك    

  .٢٠١٠ فرنك سويسري يف عام ٤٠ ٠٠٠ التكاليف بنحو
  )نوفمرب/ تشرين الثاين٢٥يف  (٢٠١٠عات خلطة العمل األساسية لوحدة دعم التنفيذ يف عام ربالت

 التربعات بالفرنك السويسري  البلد
  ١٨٠ ٠٠٠  أستراليا
  ١ ٣٣٠  إستونيا

  ١ ٠٤٢  لبانياأ
  ١ ٣٠٠  إندونيسيا
  ٦٥ ٩٠٧  إيطاليا
  ٣ ٥٠٠  تايلند
  ٤ ٢٤٥  تركيا

  ٥٣ ١٩٠  الدامنرك
  ٧٠ ٠٠٠  سويسرا
  ٥ ٧٢٧  شيلي
  ٣ ٣٠٠  قربص
  ٢٤ ٤٠٠  كرواتيا
  ٩٨ ٩١٩  كندا
  ١ ٧٠٢  ماليزيا
  ١٤٢ ٦٥٣  النرويج
  ٤٣ ٠٨٩  النمسا
  ١٢٠ ٦٦٤  هولندا

  ٨٢٠ ٩٦٨  اجملموع
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  املرفق الثامن

بالـصيغة  (التقرير اخلتامي والتوصيات    : فرقة عمل وحدة دعم التنفيذ        
  )٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣املعتمدة خالل االجتماع العاشر يف 

  معلومات أساسية    
، اعتمدت الدول األطراف الورقة اليت      ٢٠٠٩لعام   خالل املؤمتر االستعراضي الثاين     -١

حة العضوية تناط هبا والية حتديد االختصاصات       قدمتها الرئيسة بشأن إنشاء فرقة عمل مفتو      
ومت االتفاق على أن تقدم فرقة العمـل،      . اليت سيجري على أساسها تقييم وحدة دعم التنفيذ       

، تقريراً مرحلياً أولياً إىل اجتماع اللجنة الدائمة املعنية باحلالة العامة           ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران 
مهام وحدة دعـم    ) أ( : وتوصياهتا بشأن  اخلتاميرها  لالتفاقية وتنفيذها، وعلى أن تقدم تقري     

 أن  مـن أجـل   ،  اإلطار املؤسسي للوحـدة   ) ج(متويل الوحدة؛   ) ب(التنفيذ ومسؤولياهتا؛   
   .الجتماع العاشر للدول األطرافايعتمدها 

  فرقة العمل    
كانت العضوية يف فرقة العمل مفتوحة أمام مجيع الدول األطراف وتولت رئاسـتها               -٢

 /شـباط  ١٠وقد اجتمعت فرقة العمل ألول مـرة يـوم          . املؤمتر االستعراضي الثاين  رئيسة  
 واتفقت على أساليب العمل وعلى االختصاصات اليت على أساسها سيوضـع            ٢٠١٠ فرباير

مارس /آذار ١٠واجتمعت فرقة العمل جمدداً يف أيام       . تقرير تقييم مستقل لوحدة دعم التنفيذ     
وانعقـد  . سـبتمرب /أيلول ٢٠مث بصفة غري رمسية يف      تمرب،  سب/أيلول ٨ويونيه  /حزيران ٢و

وقد ُدعيت مجيع الدول    . ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣االجتماع اخلتامي لفرقة العمل يوم      
  .األطراف إىل هذه االجتماعات، وُنشرت مجيع الوثائق على موقع االتفاقية على اإلنترنت

  التقييم    
فربايـر أسـاليب عملـها وكـذلك        / شباط ١٠ع  اعتمدت فرقة العمل أثناء اجتما      -٣

االختصاصات اليت على أساسها جيري تقييم عمل وحدة دعم التنفيذ، وكلَّفت فرقـةُ العمـل               
 ١٥وقدَّم السيد كوغلي تقريراً أولياً إىل فرقـة العمـل يف            . السيد تيم كوغلي بإجراء التقييم    

واشتملت عملية التقييم على إجـراء      . ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١أبريل، مث تقريراً هنائياً يف      /نيسان
مقابالت ومشاورات مع الدول األطراف ومع أصحاب املصلحة الرئيسيني، َمبن فيهم األمـم             
املتحدة، واللجنة الدولية للصليب األمحر، واحلملة الدولية حلظر األلغام األرضية، ومركز جنيف            

وأطْلـع أصـحاب املـصلحة      . تنفيذالدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، ووحدة دعم ال       
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املذكورون من جانبهم فرقة العمل على آرائهم يف التقرير اخلتامي عن طريق تقدمي مـسامهات               
ومتاشياً مع االختصاصات احملدَّدة، طرح التقرير      . سبتمرب/ أيلول ٨شفهية وخطية أثناء اجتماع     

  .قدم أي توصياتاخلتامي عدة خيارات بشأن املسائل اجلوهرية الثالث، لكنه مل ي
سبتمرب، أعرب أعضاء فرقة العمل عن رضاهم عن العمل الذي          / أيلول ٨ويف اجتماع     -٤

أجنزه اخلبري االستشاري املستقل وعن امتناهنم له وأقروا جبودة تقريره ألنه شكّل قاعدةً ممتـازةً               
دمـه  ويف نفس االجتماع، أعرب أعضاء فرقة العمل عن تقديرهم للدعم الذي ق           . للمناقشات

مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بصفته ُمضيف وحدة دعم التنفيذ، كمـا   
وأمـا  . أعربوا من جديد عن تقديرهم العميق لوحدة دعم التنفيذ وملديرها والعـاملني فيهـا             

اخليارات املطروحة يف التقرير اخلتامي فقد اختذت أساساً للمشاورات داخل فرقة العمل بغرض             
  .اغة توصيات واقعية بشأن القرارات اليت سيتم اختاذها يف االجتماع العاشر للدول األطرافصي

  اخليارات والتوصيات    

  اإلطار املؤسسي لوحدة دعم التنفيذ    
 مخسة خيارات فيما يتعلق باإلطار املؤسـسي تتنـوع بـني            اخلتاميطرح التقرير     -٥

وتبّين من املشاورات   .  لوحدة دعم التنفيذ   االحتفاظ بالوضع القائم ومنح مركز مستقل متاماً      
آلراء بشأن استمرار الوضع املؤسسي احلايل مع       يف ا اليت جرت داخل فرقة العمل نشوء توافق        

 زيادة توضيح التوزيع الرمسي لـألدوار       ومن هذه التعديالت   ،إدخال بعض التعديالت املهمة   
دة دعم التنفيذ، وضـرورة تقـدمي       واملسؤوليات بني مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ووح       

الوحدة تقاريرها مباشرةً إىل الدول األطراف وحتمُّل مسؤولياهتا املالية جتاههـا، وضـرورة             
ويتطلب إجـراء هـذه     . دعم لالتفاقية ترسيخ هوية االتفاقية وإبرازها، ومن مث هوية وحدة         

ركز جنيـف الـدويل      بني الدول األطراف وم    ٢٠٠١التغيريات تعديل االتفاق املربم يف عام       
إلزالة األلغام بشأن استضافة وحدة دعم التنفيذ، كما يتطلب إصدار الدول األطراف توجيهاً             

  .جديداً إىل وحدة دعم التنفيذ يتناول مهامها ومسؤولياهتا
  :التوصيات  -٦

يواصل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام استضافة وحدة دعـم التنفيـذ              )أ(  
عدَّل بني الدول األطراف واملركز وإىل توجيه جديد يصدر عـن الـدول        استناداً إىل اتفاق م   

  ذكور؛األطراف لوحدة دعم التنفيذ ُيلَحق باالتفاق امل
من أجل ترسيخ هوية االتفاقية وإبرازها، ُتدرج نبذة منفـصلة للتعريـف              )ب(  

 بنكي خاص   بوحدة التنفيذ تؤكِّد دورها كهيئة دعم لتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك فتح حساب            
  ؛هبا وتصميم شعار مميَّز هلا واستحداث عناوين الربيد اإللكتروين وأمور أخرى مشاهبة

 إىل الدول األطراف بشأن كيفية تقاريرُيقدِّم مدير مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام    )ج(
  .تنفيذ االتفاق املربم بني الدول األطراف ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام
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  وحدة دعم التنفيذمتويل     
 مخسة خيارات لتمويل وحدة دعم التنفيذ تتنوع بني اسـتمرار   اخلتاميطرح التقرير     -٧

 مجيع أنشطة   لتمويلدول أنصبة مقررة إلزامي     جبالعمل وفق الترتيب احلايل واستحداث نظام       
واتفق أعضاء فرقة العمل بشكل عام على ضـرورة إعـادة النظـر يف              . وحدة دعم التنفيذ  

. للتنبـؤ بـه  لالستمرار وذج املايل لوحدة دعم التنفيذ وعلى ضرورة إنشاء منوذج قابل      النمو
 املشاورات اليت جرت داخل فرقة العمل آراء متنوعة متثّل مجيع اخليارات املطروحـة           أبرزتو

ويبدو أنه ميكن حشد دعم واسع قبل انعقاد االجتماع احلادي عـشر للـدول              . يف التقرير 
  .حول إىل منوذج مايل جديد لوحدة دعم التنفيذاألطراف من أجل الت

ويتضح من مشاورات فرقة العمل أن ما تبقى من الوقت قبل انعقـاد االجتمـاع                 -٨
العاشر للدول األطراف ليس كافياً ملعرفة وكسب دعم مجيع الدول األطراف بشأن وضـع              

عاشـر للـدول    لذلك، قد تفوَّض إىل رئيس االجتمـاع ال       . منوذج مايل لوحدة دعم التنفيذ    
 وتقدمي توصيات بشأن منوذج مـايل إىل  ٢٠١١األطراف مهمة إجراء املشاورات خالل عام    

  .االجتماع احلادي عشر للدول األطراف بغرض اعتماده
يطلب االجتماع العاشر للدول األطراف إىل الرئيس أن ُينشئ فريقاً عـامالً      : توصية  -٩

دة دعم التنفيذ وأن يقدم توصيات بشأن       مفتوح العضوية لتفحص مناذج جديدة لتمويل وح      
أكثر النماذج مشوالً وجدوى، إىل جانب مشروع قرار بغرض اعتماده أثناء االجتماع احلادي      

  .٢٠١٢عشر للدول األطراف حىت يدخل حيز النفاذ ابتداًء من السنة املالية 

  مهام ومسؤوليات وحدة دعم التنفيذ    
 لتحديد املهام واملسؤوليات املنوطة بوحدة دعم        ستة خيارات  اخلتامييطرح التقرير     -١٠

ويتلخص رأي فرقة العمل بصورة عامة يف أن وحدة دعم التنفيـذ قـد تطـورت                . التنفيذ
. وتبلورت مبا يتوافق مع رغبات الدول األطراف ويف كون أنشطتها تتمتع بـدعم واسـع              

واملـشورة  جتماعات لالونوهت فرقة العمل كذلك إىل أمهية قدرة الوحدة على تقدمي الدعم  
  .للرئاسة وللرؤساء واملقررين املشاركنيالفنية 
. ولتحديد مهام ومسؤوليات وحدة دعم التنفيذ آثاٌر مباشرة على احتياجاهتا املاليـة             -١١

ويتبّين من املشاورات داخل فرقة العمل أن هناك جماالً لقيام الدول األطراف بدور أكـرب يف                
  .وامليزانية املتصلة بذلكحتديد أولويات أنشطة الوحدة 

وتوصي فرقة العمل باعتماد منوذج يتيح ملدير الوحدة تقدمي خطة عمل شاملة سنوياً               -١٢
مرفقةً مبيزانية إىل اجتماعات الدول األطراف أو إىل مؤمترات االستعراض، كما توصي بـأن              

ل وحدة دعم   ومن أجل توجيه عم   . تناقش الدول األطراف وتوافق على خطة العمل وامليزانية       
التنفيذ بصورة عامة، حتدد الدول األطراف املهام واملسؤوليات املنوطة بالوحـدة يف توجيـه           
جديد يرفَق باالتفاق املعدل بني الدول األطراف يف االتفاقية ومركز جنيف الـدويل إلزالـة          

كلما دعت  وتنبغي إعادة النظر يف التوجيه وتعديله أثناء مؤمترات استعراض االتفاقية           . األلغام
  :وفيما يلي نص ذلك التوجيه املقترح. احلاجة إىل ذلك
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  توجيه من الدول األطراف إىل وحدة دعم التنفيذ    

  والية وحدة دعم التنفيذ    
  :تدعم وحدة دعم التنفيذ الدول األطراف عن طريق القيام مبا يلي  -١٣

يـة وغـري    االجتماعات الرمس من خالل   إعداد ودعم وإجناز أنشطة املتابعة        )أ(  
 ومـؤمترات   ، مبا يف ذلك اجتماعات الـدول األطـراف        ،الرمسية اليت تعقد مبوجب االتفاقية    

 وجلنة  ، واللجان الدائمة  ، واالجتماعات اليت تتخلل الدورات    ، ومؤمترات التعديل  ،االستعراض
  ؛٥يف إطار املادة تمديد ال وجمموعة حتليل طلب ،التنسيق

لرؤسـاء واملقـررين   الرئيس املعـني، وا  ئيس و  وغريه للر  الفينتقدمي الدعم     )ب(  
   جبميع تلك االجتماعات؛املشاركني أثناء قيامهم بأعماهلم ذات الصلة

إسداء املشورة وتقدمي الدعم التقين للدول األطراف بشأن تنفيذ االتفاقيـة             )ج(  
  ا يف ذلك برنامج الرعاية املالية؛وتعميمها على الصعيد العاملي، مب

اصل بني الدول األطراف وتعزيز التواصل وتبادل املعلومات بشأن         تيسري التو   )د(  
  هور؛االتفاقية مع الدول غري األطراف ومع عامة اجلم

 االجتماعات الرمسية وغري الرمسية اليت ُتعقـد مبوجـب          مبحاضراالحتفاظ    )ه(  
ـ            ،االتفاقية ا  وإبالغ الدول األطراف وغريها من أصحاب املصلحة، على النحو املناسب، مب

  ؛تتوصل إليه تلك االجتماعات من قرارات وما حتدده من أولويات
االتصال والتنسيق كما ينبغي مع املنظمات الدولية املعنية اليت تـشارك يف              )و(  

 واللجنة الدوليـة للـصليب   ، مبا يف ذلك املؤمتر الدويل املعين باأللغام األرضية   ،عمل االتفاقية 
  ف الدويل إلزالة األلغام؛ ومركز جني، واألمم املتحدة،األمحر

ختصان أنشطة وحدة    على جلنة التنسيق     اقتراح وعرض خطة عمل وميزانية      )ز(  
لى كل اجتماع للدول األطراف أو      عمن أجل إقرارمها، مث     ، وذلك   لسنة التالية لدعم التنفيذ   

  ا؛ممؤمتر من مؤمترات االستعراض من أجل املوافقة عليه
 بشأن أنشطة وحدة دعم التنفيذ وطريقة عملها        تقدمي تقارير خطية وشفهية     )ح(  

ومتويلها إىل كل اجتماع من اجتماعات الدول األطراف أو مؤمتر من مؤمترات االسـتعراض              
  .وإىل االجتماعات غري الرمسية اليت ُتعقد يف إطار االتفاقية، حسب االقتضاء

  متويل وحدة دعم التنفيذ    
ت اجتماعات الدول األطـراف ومـؤمترات       خيضع متويل وحدة دعم التنفيذ لقرارا       -١٤

  .وتساعد وحدة دعم التنفيذ يف القيام بذلك. االستعراض
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 من االتفاق بني    ٨ الفقرة   :انظر(مراجعاً  وتقّدم وحدة دعم التنفيذ تقريراً مالياً سنوياً          -١٥
قل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية والدول األطراف يف اتفاقية حظر ون            

عن السنة السابقة وتقريراً مالياً أولياً سنوياً عن السنة احلالية إىل جلنة            ) األلغام املضادة لألفراد  
التنسيق مث إىل كل اجتماع من اجتماعات الـدول األطـراف أو مـؤمتر مـن مـؤمترات                  

  .االستعراض، من أجل املوافقة عليهما
لى اإلنترنت بعـد أن توافـق عليهمـا          االتفاقية ع  يف موقع وُينشر التقريران املاليان      -١٦

  .اجتماعات الدول األطراف

  التوصيات    
ُتحدد الدول األطراف مهام ومسؤوليات وحدة دعم التنفيذ وفق نص مشروع             - ١٧

التوجيه أعاله الذي سُيرفق باالتفاق املُعدَّل املربم بني الدول األطراف ومركـز جنيـف            
ظر فيه ويعدَّل أثناء مؤمترات استعراض االتفاقية،       الدويل إلزالة األلغام، والذي سُيعاد الن     

  .حسب االقتضاء
ويقترح مدير . ويكون مدير وحدة دعم التنفيذ مسؤوالً مباشرةً أمام الدول األطراف      -١٨

نشطة الوحدة للسنة التالية ويعرضهما على جلنة التنسيق مـن          ألالوحدة خطة عمل وميزانية     
 اجتماعات الدول األطراف أو مؤمتر من مـؤمترات         أجل إقرارمها، مث على كل اجتماع من      

وُيقدم مدير الوحدة كالًّ من التقريـر املـايل وتقريـر    . االستعراض من أجل املوافقة عليهما   
  .األنشطة السنويني إىل الدول األطراف

  :وتوصي فرقة العمل بأن يعتمد االجتماع العاشر للدول األطراف القرارات التالية  -١٩
   على هذا التقرير؛املوافقة  )أ(  
تكليف الرئيس بوالية إبرام اتفاق معدَّل مع مركز جنيف الـدول إلزالـة               )ب(  

   وذلك بالتشاور مع الدول األطراف؛األلغام بشأن وحدة دعم التنفيذ،
التوجيه امللحق الصادر عن الدول األطراف إىل وحدة دعم التنفيـذ           اعتماد    )ج(  

 أمام الدول األطراف طيلة الفترة اليت يستضيفها      شرةلضمان جعل الوحدة مسؤولة بصورة مبا     
  مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام؛فيها 

دراسة تكليف الرئيس مبهمة إنشاء فريق عامل غري رمسي ومفتوح العضوية ل            )د(  
 وتقدمي توصيات ومشاريع قرارات بشأن النموذج       ،مناذج جديدة لتمويل وحدة دعم التنفيذ     

 يدخل  كي وجدوى لكي يعتمده االجتماع احلادي عشر للدول األطراف          املايل األكثر مشوالً  
  .٢٠١٢حيز النفاذ ابتداًء من السنة املالية 
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  املرفق التاسع

بيان الرئيس بشأن املوافقة على تقرير فرقة عمل وحـدة دعـم التنفيـذ                  
  )٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣بالصيغة اليت أقرها االجتماع العاشر يف (

التعبري عن األفكار التالية فيما يتصل باملوافقة على تقرير فرقة عمل وحـدة             يسرين  "  
  "دعم التنفيذ

مهمـة  : يتضمن القرار الذي نعكف على اختاذه ثالث مسائل مترابطة هي           -١  
وسُتناقش األساليب البديلـة    . ومسؤوليات وحدة دعم التنفيذ، ومتويلها، وهيكلها املؤسسي      

 أتوىل فيها منصب الرئيس خالل       مفتوحة العضوية   غري رمسية  ة عمل فرقلتمويل الوحدة يف إطار     
  السنة القادمة، وذلك من أجل استقطاب دعم واسع النطاق العتماد أسلوب التمويل املناسب؛ 

بإجراء مفاوضات، بصفيت رئيـساً،      وقد كلفين االجتماع العاشر لألطرف      -٢  
اتفاق معّدل مع مركز جنيف الـدويل       بالتشاور مع الدول األطراف، هتدف إىل التوصل إىل         

إلزالة األلغام، وسُيعمم مشروع االتفاق املعّدل على مجيع الدول األطراف وُيدعى إىل عقـد             
اجتماع غري رمسي لعرض االتفاق على الدول للموافقة عليه خالل االجتماع الذي ُيعقد بني              

لدول األطراف إىل وحـدة     والتوجيه اجلديد املوجه من ا    . ٢٠١١يونيه  /الدورتني يف حزيران  
دعم التنفيذ سيكفل قيام الوحدة بإجناز عملها وفقاً لتوجيهات الدول األطراف واحتياجاهتـا            

 لتوجيه باالتفاق املعّدل؛وسريفق ا. وأولوياهتا

  ."وسيدرج هذا البيان يف التقرير اخلتامي لالجتماع العاشر لألطراف  -٣  
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  املرفق العاشر

  العاشر للدول األطرافقائمة وثائق االجتماع     
APLC/MSP.10/2010/1   مقدم من الرئيس املعني لالجتماع العاشر للـدول        . جدول األعمال املؤقت

  األطراف
APLC/MSP.10/2010/2   مقدم من الرئيس املعّين لالجتماع العاشـر للـدول         . برنامج العمل املؤقت

  األطراف
APLC/MSP.10/2010/3  مقدمان من رئيسة . قرير اخلتامي والتوصياتالت.فرقة عمل وحدة دعم التنفيذ

   دعم التنفيذوحدةاملؤمتر االستعراضي الثاين ورئيسة فرقة عمل 
APLC/MSP.10/2010/4 إىل  ٢٠٠٩نـوفمرب   /عن أداء وحدة دعم التنفيذ من تشرين الثـاين        . تقرير 

مقدَّم من مدير مركز جنيف الـدويل إلزالـة        . ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
  لألغراض اإلنسانيةاأللغام 

APLC/MSP.10/2010/5      مقـدم مـن رئيـسة املـؤمتر        . استعراض برنامج العمل فيما بني الدورات
  االستعراضي الثاين باسم جلنة التنسيق

APLC/MSP.10/2010/6             التكاليف املقدرة لعقد االجتماع الثامن للدول األطراف يف اتفاقيـة حظـر
.  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام     استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام    

  مذكرة مقدمة من األمانة
APLC/MSP.10/2010/7 التقرير اخلتامي  
APLC/MSP.10/2010/WP.1              ٥طلب متديد املوعد احملدد إلمتام تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمـادة 

  مقدم من الدامنرك. موجز تنفيذي. من االتفاقية
APLC/MSP.10/2010/WP.2            حتليل الطلب الذي قدمته الدامنرك لتمديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغام

مقـدم مـن رئيـسة املـؤمتر        .  من االتفاقية  ٥املضادة لألفراد وفقاً للمادة     
  االستعراضي الثاين باسم الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد

APLC/MSP.10/2010/WP.3    ددة إلجناز عملية تدمري األلغام املضادة لألفـراد وفقـاً         طلب متديد املهلة احمل 
  مقدم من زمبابوي. موجز تنفيذي.  من االتفاقية٥للمادة 

APLC/MSP.10/2010/WP.4         إلكمال تدمري األلغام املضادة     ٥طلب متديد األجل املنصوص عليه يف املادة 
  مقدم من موريتانيا. ملخص. لألفراد

APLC/MSP.10/2010/WP.5       بيساو لتمديد األجل احملدد إلكمال تدمري       -حتليل الطلب الذي قدمته غينيا 
مقدم من رئيس املـؤمتر     .  من االتفاقية  ٥األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة      

  االستعراضي الثاين باسم الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد
APLC/MSP.10/2010/WP.6    ٥د إلمتام تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمـادة          طلب متديد املوعد احملد 

  بيساو -مقدم من غينيا . موجز تنفيذي. من االتفاقية
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APLC/MSP.10/2010/WP.7  حتليل الطلب الذي قدمته موريتانيا لتمديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغام
ـ     .  من االتفاقية  ٥املضادة لألفراد وفقاً للمادة      سة املـؤمتر   مقـدم مـن رئي

  االستعراضي الثاين باسم الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد
APLC/MSP.10/2010/WP.8* تقريـر جنيـف املرحلـي      : حتقيق أهداف خطة عمل كارتاخينا    . مشروع

 مقدم من الرئيس املعني لالجتماع العاشر للدول األطراف. ٢٠١٠-٢٠٠٩
APLC/MSP.10/2010/WP.9  ٥كمال تدمري األلغام املضادة لألفراد عمالً باملادة  إلجل احملدداألطلب متديد 

  مقدَّم من تشاد. موجز. من االتفاقية
APLC/MSP.10/2010/WP.10              ًطلب متديد املهلة احملددة إلجناز عملية تدمري األلغام املضادة لألفـراد وفقـا

  مقدم من كولومبيا. موجز تنفيذي.  من االتفاقية٥للمادة 
APLC/MSP.10/2010/WP.11             حتليل الطلب الذي قدمته تشاد لتمديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغـام

مقـدم مـن رئـيس املـؤمتر        .  من االتفاقية  ٥املضادة لألفراد وفقاً للمادة     
  االستعراضي الثاين باسم الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد

APLC/MSP.10/2010/WP.12  ية وتبادل املعلومات يف إطار اتفاقية حظـر األلغـام املـضادة           تدابري الشفاف 
  تقرير مقدم من بلجيكا.  عناصر للمناقشة-لألفراد 

APLC/MSP.10/2010/WP.13  حتليل الطلب الذي قدمته كولومبيا لتمديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغام
 رئيـسة املـؤمتر     مقـدم مـن   .  من االتفاقية  ٥املضادة لألفراد وفقاً للمادة     

  االستعراضي الثاين باسم الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديد
APLC/MSP.10/2010/WP.14  حتليل الطلب الذي قدمته زمبابوي لتمديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغام

مقـدم مـن رئيـسة املـؤمتر        .  من االتفاقية  ٥املضادة لألفراد وفقاً للمادة     
  لثاين باسم الدول األطراف املكلفة بتحليل طلبات التمديداالستعراضي ا

APLC/MSP.10/2010/WP.15            تعزيز التعاون واملساعدة الدوليني لدعم األعمال املتعلقة باأللغـام وتنفيـذ
  تقرير مقدم من رئيس املؤمتر االستعراضي الثاين. االتفاقية

APLC/MSP.10/2010/WP.16      عن الفتـرة    ٥يد املهل اخلتامية مبوجب املادة      تقرير عن النظر يف طلبات متد ،
  رئيسة املؤمتر االستعراضي الثاينمقدم منٍ . ٢٠١٠-٢٠٠٩

APLC/MSP.10/2010/WP.17 مقدم من زامبيا. إنشاء جلنة دائمة معنية باملوارد والتعاون واملساعدة. مقترح 
APLC/MSP.10/2010/INF.1 
[English/French/Spanish only] 

  .مقدمة من األمانة. شاركنيقائمة امل

APLC/MSP.10/2010/CRP.1 مشروع التقرير اخلتامي  
APLC/MSP.10/2010/MISC.1 

[English/French/Spanish only] 

  مقدمة من األمانة. قائمة مؤقتة بأمساء املشاركني

       


