
املؤمتر االستعراضـي الثـاين للـدول
األطراف يف اتفاقية حظـر اسـتعمال
وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة

  لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.09-63184    310809    310809 

  االجتماع التحضريي الثاين
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٤- ٣جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٥البند 
  اتبادل اآلراء بشأن مشروع إعالن كرتاخين

  مشروع
  ":رك من أجل عامل خال من األلغامالتزام مشت"

  ٢٠٠٩إعالن كرتاخينا لعام 
  مقدم من الرئيس املعيَّن للمؤمتر االستعراضي الثاين

 يف كرتاخينا، وقد اجتمعنا للدول األطراف يف اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، ني السامني املمثل،حنن  
وسنعزز . أللغام املضادة لألفراد وبتحقيق هدف عامل خال من األلغام        التزامنا بإهناء املعاناة اليت تتسبب فيها ا      جتدد  

  .إجنازاتنا اجلماعيةب يف ذلك ُمستنريينجهودنا للتغلب على التحديات املتبقية، 

  نعتز بإجنازاتنا اجلماعية من خالل الشراكات والتعاونإننا لو

 األلغام املـضادة    ود أبداً إىل استعمال   ملتزمة بأال تع   ومخسون دولة إىل االتفاقية      لقد انضمت مائة وست     
 باالتفاقية واملساعي الرامية إىل إقناع فاعلني آخرين بعـدم اسـتعمال            وتؤيت اجلهود الرامية إىل تعزيز التقيد عاملياً      . لألفراد

  . االتفاقية تراعي املعيار العاملي الذي حددتهونعتز بأن مجيع الدول األخرى تقريباً. األلغام املضادة لألفراد أُكلها

 من ويتلقى الناجون مزيداً. ويتواصل اخنفاض عدد الوفيات واإلصابات النامجة عن األلغام املضادة لألفراد  
ونعتـز بالنـاجني الـذين      . الرعاية وُتبذل جهود متزايدة من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فيما يتعلق هبم            

  . جمتمعاهتم ويف األعمال املتصلة باالتفاقية آثار الصدمة واإلصابات ويشاركون بنشاط يفيتجاوزون

،  مليون لغم مضاد لألفراد مما كان يوجد يف خمزونات عشرين بلداً           ٤٢ أكثر من    ونعتز بأننا دمرنا سوياً     
  . البشريةواألطرافوهذا جهد أنقذ لوحده ماليني األرواح 

ويعين استيعاب . هري األراضي امللوثةرصد املوارد لتطعلى   سوياًها من الدولوتعمل الدول املتضررة وغري  
ونعتز مبسامهتنا يف حتقيق األهداف .  بطريقة منتجةأن تستخدم من األراضي ميكن أساليب جديدة وفعالة أن مزيداً

  .اإلمنائية لأللفية من خالل إزالة األلغام الربية
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مات الدولية واجملتمع املدين اليت تواصل       واملنظ ها من الدول  ونعتز بالشراكة اليت أقمناها بني الدول املتضررة وغري         
  . من أجل حتقيق هدفنا املشترك املتمثل يف عامل خال من األلغام ومما تتسبب فيه من املعاناة والبؤسالعمل سوياً

 لوضع صكوك دوليـة أخـرى    حمفزاًونعتز بأن االتفاقية عززت القانون اإلنساين الدويل وشكلت عامالً      
  .حلماية املدنيني

   بأن حتديات هائلة ال تزال قائمةرفونعت

 والرجال الذين يصابون بعاهـات أو       والصبيانوال يزال ينتابنا قلق بالغ إزاء اآلالف من النساء والبنات             
 وحنن نواجه.  وإزاء حالة مجيع الناجني الذين هلم احلق يف حياة كرمية،ُيقتلون كل سنة جراء األلغام املضادة لألفراد

. لناجم عن عدم امتثال ثالث دول أطراف لاللتزام بتدمري خمزوهنا من األلغام املـضادة لألفـراد               التحدي اخلطري ا  
 عملية تطهري املناطق امللغمة بالبطء الشديد والتمست دول أطراف كثرية للغاية فترات متديد لألجل النهائي وتتسم

ويظل القاطنون يف املناطق . جيري استخدامها بشكل غري فعال ما ال تكفي املوارد أو وكثرياً.  سنوات١٠احملدد يف 
من واصل بعض الدول غري األطراف يف االتفاقية وعدة فاعلني مسلحني تو. املتضررة عرضة للخطر وتتعرقل التنمية

لعاملي الذي  ويتناىف هذا األمر واألهداف اإلنسانية لالتفاقية واملعيار ا       .  األلغام املضادة لألفراد   استخدامدول  الغري  
  .االستخدام أن يتوقف هذا وجيبحددته 

، مل نستطع بعد الوفاء بالوعود اليت قطعناهـا         كبريتقدم  ما أحرز من    جهود جبارة و  ما بذل من    ورغم    
  . بالقتل أو اإلعاقة جراء األلغام املضادة لألفراداملهددين يومياًاألشخاص كدول أطراف يف االتفاقية للناجني و

  .ن على بذل مزيد من اجلهد للوفاء بالتزاماتناصمموملوإننا   

  امجة عن األلغام املضادة لألفرادونعيد تأكيد التزامنا بإهناء املعاناة الن

  . الضرورة اإلنسانية اليت أفضت إىل االتفاقية يف ذلكونرباسنا  

 مهمة يف عملنا من أجل وسنكفل االمتثال لاللتزامات القانونية احملددة يف االتفاقية إذ يبقى هذا األمر أهم  
  .إهناء املعاناة النامجة عن األلغام املضادة لألفراد

وسنؤسس جهودنا ملساعدة الضحايا على أعلى املعايري الدولية إلعمال احلقوق واحلريـات األساسـية                
 وسنكفل مشاركتهم الكاملة والفعالة وإدمـاجهم يف احليـاة االجتماعيـة         . للناجني وغريهم من ذوي اإلعاقات    

  .والثقافية واالقتصادية والسياسية جملتمعاهتم

وإننا مصممون على أن نسوي دون تأخري كل قضايا عدم االمتثال لاللتزام بتدمري املخزَّن من األلغـام                   
  .املضادة لألفراد وعلى أن نعمل جبد من أجل منع عدم االمتثال يف املستقبل

  جانب أي فاعل من الفاعلني، من أللغام املضادة لألفرادا استخدامنشجب إننا و  
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 إىل االحتياجات اليت جيري حتديدها مـن        وسنحدد ونعبئ ونستخدم املوارد بطريقة أكثر فعالية، استناداً         
  .خالل اجملاالت الوطنية ذات األولوية ومن خالل التعاون واملساعدة على الصعيدين الدويل واإلقليمي

 ملنـع   امللغمة املعروفة يف أقرب وقت ممكن وبالعمـل سـوياً         ونعيد تأكيد التزامنا بتطهري مجيع املناطق         
  .خفض عدد طلبات التمديدو غري املربرةالتأخريات 

هم  كل من يهمهم األمر وجنـسَ      ِسّنوسنحرص على أن تراعي مجيع اجلهود الرامية إىل تنفيذ االتفاقية             
  . أن رفاه الناجني والضحايا يظل يف صلب جهودنا علىوسنربهن

وجه التآزر مع صكوك القانون اإلنساين الدويل األخرى وسنعزز التعاون مع املنظمات الدولية             وسنحدد أ   
  .واجملتمع املدين يف تنفيذها

  .ونناشد العامل بأن ينضم إلينا يف التزامنا املشترك من أجل عامل خال من األلغام  

 -  -  -  -  -  


