
لـدوللاملؤمتر االستعراضي الثـاين
األطراف يف اتفاقية حظر اسـتعمال
وتكديس وإنتـاج ونقـل األلغـام
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(A)     GE.09-62452    070809    100809 

  االجتماع التحضريي الثاين
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٤- ٣جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  تبادل اآلراء بشأن مشروع استعراض تنفيذ وحالة االتفاقية 

   ومشروع خطة عمل كرتاخينا   

  التزام مشترك
  ٢٠١٤- ٢٠١٠مشروع خطة عمل كرتاخينا، 

  إهناء املعاناة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد
   للمؤمتر االستعراضي الثاين املعنيمقدم من الرئيس

  مقدمة

  بتنفيذها تنفيذاً كامالً وفعاالً، إن الدول األطراف، إذ تعيد تأكيد التزامها غري املشروط جبعل االتفاقية عاملية و  - ١

  ، املسؤولية عن ضمان االمتثال لالتفاقية،  وجمتمعةًوإذ تسترشد حبقيقة أهنا تتحمل، منفردةً  - ٢

 تنفيذ السياسات واخلطط واألطر القانونية الوطنية ذات الصلة وصكوك القانون الـدويل،          يفوإذ تنتهج،     - ٣
  ، السن ويتالءم مع يراعي نوع اجلنسمتسقاً ومنسقاً هنجاً 

  وإذ تسلم بأن الظروف اإلقليمية والوطنية واحمللية اخلاصة قد تتطلب إجراء عمليات تكييف حمددة إلجراءاهتا،   - ٤

، واالسـتنتاجات  ٢٠٠٩- ٢٠٠٥وإذ تبين على املنجزات اليت حتققت يف تطبيق خطة عمل نريويب للفترة     - ٥
  يب املعنية بإجياد عامل خالٍ من األلغام،املتعلقة بالتنفيذ اليت اعتمدت يف قمة نريو

 تنفيذ االتفاقية، مع األمم املتحـدة واللجنـة الدوليـة        جمال ، يف  القائمة عترف بالشراكات اخلاصة  توإذ    - ٦
  ، رضيةر األلغام األلصليب األمحر واحلملة الدولية حلظل

  :وتعزيزها  ني تنفيذ االتفاقية دعماً لتحس٢٠١٤- ٢٠١٠تتفق على اختاذ اإلجراءات التالية يف الفترة   - ٧

   عاملية االتفاقيةجعل - أوالً 
 على نطاق عاملي أمرين أساسيني بالنسبة إلقامة عامل         قواعدهاسوف يظل االنضمام إىل االتفاقية وقبول         - ٨

  : وهلذه الغاية. خالٍ من األلغام املضادة لألفراد
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  :ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

  .نام كل فرصة لتشجيع التصديق على االتفاقية واالنضمام إليهااغت   :١اإلجراء رقم 

  .اغتنام كل فرصة لتعزيز وتشجيع االلتزام بقواعد االتفاقية   :٢اإلجراء رقم 

اغتنام كل فرصة لتشجيع االحترام العاملي لقواعد االتفاقية من قبل اجلهـات الفاعلـة                :٣اإلجراء رقم 
  .املسلحة غري الدول

إدانة أي استعمال لأللغام املضادة لألفراد من قبل أي جهة فاعلة، ومواصلة وصم هذا                :٤اإلجراء رقم 
  .االستعمال وتثبيطه بكل طريقة ممكنة

   تدمري خمزونات األلغام املضادة لألفراد- ثانياً 
عقدت الدول األطراف العزم على ضمان التدمري العاجل ويف الوقت املناسب جلميع خمزونات األلغـام                 - ٩
 إىل املستوى األدىن ٣ عدد األلغام املضادة لألفراد احملتفظ هبا مبوجب املادة وخفض، ٤ضادة لألفراد وفقاً للمادة امل

الضروري بصورة مطلقة، ومنع حدوث املزيد من حاالت عدم االمتثال، واإلبالغ على النحو الـذي تقتـضيه                 
  :وهلذه الغاية. ل األطراف ووفقاً للتوصيات الصادرة عن االجتماع التاسع للدو٧  املادة

 واليت تظل بالتايل    ،٤  مبوجب املادة ا  اهتالتزامستقوم الدول األطراف اليت مل تنجز ضمن املُهل احملددة هلا أداء            
  : مبا يلي،غري ممتثلة لالتفاقية

عمل ، عن طريق ختصيص موارد وطنية كافية للوفاء بالتزاماهتا وال         ٤االمتثال فوراً للمادة      :٥اإلجراء رقم 
بنشاط، عند االقتضاء، على طلب املساعدة هلذه الغاية، وتقدمي خطة وطنيـة لـضمان              

 وتقدمي تقرير على أساس شهري بشأن ،االمتثال الفوري، مبا يف ذلك بيانات بشأن اإلجناز
  .التقدم احملرز يف جهودها إىل الرئيسني املشاركني للجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزونات

  : مبا يلي٤مبوجب املادة التزاماهتا ول األطراف اليت مل تنجز بعد أداء ستقوم الدو

، عن طريق وضع السياسات واخلطط      ٤اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لالمتثال للمادة         :٦اإلجراء رقم 
وتقدمي تقرير عن   تدمري املخزونات،    الضرورية وتنمية قدرات   ةواألطر القانونية الوطني  

  .اللجنة الدائمة املعنية بتدمري املخزوناتالتقدم احملرز إىل 

  : من االتفاقية مبا يلي٣ بألغام مبوجب املادة حتتفظستقوم الدول األطراف اليت و

 هـذه  يكون عـدد إجراء استعراض سنوي لعدد األلغام احملتفظ هبا من أجل ضمان أن      :٧اإلجراء رقم 
اليت جتيزها االتفاقية، وتدمري  العدد األدىن الضروري بصورة مطلقة لألغراض       هو  األلغام  

مجيع تلك األلغام اليت تزيد عن هذا العدد، وتقدمي تقرير عن اخلطط املتعلقة هبذه األلغام   
واستعماهلا الفعلي، وتوضيح أسباب أي زيادة أو نقص يف عدد األلغام احملـتفظ هبـا،               

  .ريب والبحثواستكشاف البدائل املتاحة الستعمال األلغام احلية ألغراض أنشطة التد
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، بنفس العدد من األلغـام      ٣، مبوجب أحكام املادة     حتتفظتشجيع الدول األطراف اليت       :٨اإلجراء رقم 
على مدى فترات من السنوات واليت مل تقدم تقارير عن استعمال هذه األلغام لألغراض            

حملددة املوضوعة الستعماهلا، على تقـدمي       أو عن اخلطط ا     مبوجب االتفاقية  املسموح هبا 
 اخلطط، واستعراض ما إذا كانت هذه األلغام ضرورية   وتلكتقارير عن هذا االستعمال     

األدىن الضروري بصورة مطلقة لألغراض املسموح هبـا        وما إذا كان عددها هو العدد       
  .العددذلك وتدمري تلك األلغام اليت تزيد عن مبوجب االتفاقية 

 بعد انقضاء املهل احملددة لتدمري    ،عندما ُتكتشف خمزونات ألغام مل تكن معروفة من قبل          :٩قم اإلجراء ر
املخزونات، تقوم الدول باإلبالغ عن هذه املخزونات املكتشفة وفقاً لاللتزامات اليت تقع 

، باإلضافة إىل ذلك، على االستفادة من الوسائل غري وتعمل ٧على عاتقها مبوجب املادة 
األلغـام  تلـك    وتدمري   ،ة األخرى لتقاسم هذه املعلومات يف أقرب وقت ممكن        الرمسي

  .كمسألة ذات أولوية عاجلة

   تطهري املناطق امللغومة- ثالثاً 
عقدت الدول األطراف العزم على ضمان التحديد العاجل جلميع املناطق امللغومـة اخلاضـعة لواليتـها           - ١٠
فراج عنها يف أقرب وقت ممكن حىت يف حالة املوافقة على طلب متديد سيطرهتا، وضمان تطهري هذه املناطق واإل  أو

 األمهية على التنمية واألمن البـشري       بالغةوستكون لسرعة وطريقة عملية إزالة األلغام انعكاسات        . املُهل احملددة 
   :وهلذه الغاية. باأللغام وجمتمعاهتمسالمة ورفاه األفراد املتأثرين على و

  : مبا يلي٥مبوجب املادة هلا على متديد للمهل األولية احملددة حتصل على موافقة اف اليت ستقوم الدول األطر

 يف أقرب وقت ممكن ولكن يف موعد ال يتجاوز املهل املمددة احملددة ٥إجناز تنفيذ املادة   :١٠اإلجراء رقم 
بات التمديد  هلا، وضمان أن يسري التقدم يف اجتاه اإلجناز وفقاً لاللتزامات احملددة يف طل            

اليت تقدمها والقرارات املتخذة بشأن طلباهتا، وتقدمي تقارير منتظمة عن هذا التقدم إىل             
اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها والتكنولوجيات املتعلقة بالعمـل        

  .  من االتفاقية٧على إزالتها، حسبما هو مطلوب مبوجب املادة 

عن وجود مناطق ملغومة خاضعة لواليتها أو سيطرهتا قـصارى جهـدها            تبلغ  راف اليت   ستبذل الدول األط  و
  :أجل ما يلي  من

على النحو  ) ١(٥ضمان تطبيق مجيع األساليب املتاحة للتنفيذ الكامل والعاجل للمادة            :١١اإلجراء رقم 
الذي أوصت به الدول األطراف يف االجتماع التاسع للدول األطراف، وذلك حيثمـا             

 مناسباً، عن طريق وضع وتنفيذ معايري وسياسات وإجراءات وطنية قابلـة            هذاون  يك
خيـضع  للتطبيق فيما يتعلق باإلفراج عن األراضي باستخدام وسائل تقنية وغري تقنيـة             

اجملتمعات احمللية وتكون مقبولة هلذه اجملتمعات، مبا يف ذلك استخدامها للمساءلة من قبل 
  .جال يف عملية القبولمن خالل إشراك النساء والر
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 عن طريق وضـع  ٥ املسؤولية الوطنية الكاملة عن الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة          حتمُّل  :١٢اإلجراء رقم 
 من سياسات وخطط    بذلكوتنفيذ استراتيجيات عمل وطنية تتعلق باأللغام وما يتصل         

لومات عن سري وسياسات ميزانية وأطر قانونية، واستعراضها بصورة منتظمة، وتقدمي مع
تنفيذها إىل اللجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطرهـا والتكنولوجيـات            

  .املتعلقة بالعمل على إزالتها

حتديد احمليطات الدقيقة، بالقدر املمكـن،      العمل، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد، على            :١٣اإلجراء رقم 
شتبه بـأن أنغامـاً   عرف أو ُيأو سيطرهتا واليت ُيملواقع مجيع املناطق اليت ختضع لواليتها  

، ٧مضادة لألفراد مزروعة فيها، واإلبالغ عن هذه املعلومات حسبما تقتضيه املـادة             
يتجاوز موعد انعقاد االجتماع العاشر للدول األطراف، وإدراجها يف خطط   موعد ال  يف

  .العمل الوطنية وما يتصل بذلك من خطط أوسع للتنمية واإلعمار

، بتقدمي معلومات دقيقة عن عدد وموقع وحجم املنـاطق          ٧القيام سنوياً، وفقاً للمادة       :١٤اإلجراء رقم 
 وبيـان   ،امللغومة، واخلطط املتعلقة بتطهري هذه املناطق أو اإلفراج عنها بطرق أخـرى           

  .الوسائل التقنية أو غري التقنية املستخدمة

 صعباً أو موضـع      إليها اطق امللغومة حيثما يكون الوصول    إتاحة الوصول إىل مجيع املن      :١٥اإلجراء رقم 
 احلدود، من أجل    تعينيخالف، مبا يف ذلك يف مناطق احلدود، دون اإلخالل بإمكانية           

 عملية التطهري يف أقرب وقت ممكن، مع االستفادة من املساعي احلميـدة             تنفيذضمان  
  . أو أطراف ثالثة أخرىلرؤساء اجتماعات الدول األطراف أو املؤمترات االستعراضية

 ظروف استثنائية تقتضي ذلك، طلب متديد أويل للمهل احملددة هلا إلجنـاز             ُوجدتإذا    :١٦اإلجراء رقم 
 من أجل احلصول على صورة واضحة فيما يتعلـق          ٥ من املادة    ١تنفيذ أحكام الفقرة    

ثـاٍن   ومن مث تقدمي طلـب       ٥بالتحدي املتبقي، وإعداد خطة مفصلة لالمتثال للمادة        
  .لتمديد املهلة استناداً إىل تلك اخلطة

، اغتنام  ٥ من املادة    ١عند إعداد طلبات متديد املهل احملددة إلجناز تنفيذ أحكام الفقرة             :١٧اإلجراء رقم 
الفرصة إلجراء حوار غري رمسي مع الرئيس، والرؤساء املشاركني واملقررين املشاركني           

  . قبل تقدمي الطلب بصورة رمسية

 برامج للحد من خماطر األلغام والتوعية هبا لصاحل اجملتمعات احمللية املعرضة للخطر، وضع  :١٨اء رقم اإلجر
املعايري الدولة لألعمال املتعلقـة  ومتسقة مع املعايري الوطنية    هذه الربامج   تكون  على أن   
فة من أجل تلبيـة احتياجاهتـا،       السن ونوع اجلنس ومكيّ   ومراعية العتبارات   باأللغام  

  .األعمال املتعلقة باأللغام وأنشطة اإلغاثة والتنميةيف مدجمة يف النظم التعليمية وو

 ومجيع اجلهات الفاعلة املعنيـة،    باأللغام وضحايا األلغام  إشراك اجملتمعات احمللية املتأثرة       :١٩اإلجراء رقم 
  .ات الصلةالوطنية والدولية، يف تنسيق األعمال املتعلقة باأللغام على مجيع املستويات ذ
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 بعد انتهاء املُهل احملددة، اإلبالغ ،كتشف مناطق ملغومة مل تكن معروفة من قبلعندما ُت  :٢٠اإلجراء رقم 
، واالستفادة مـن الوسـائل   ٧عن هذه املناطق املكتشفة وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة   

علومات وتدمري األلغام يف تلك املناطق على سـبيل         األخرى غري الرمسية لتقاسم هذه امل     
  .األولوية العاجلة

   مساعدة الضحايا- رابعاً 
تلوا أو أصيبوا من جراء األلغام،      سر أولئك الذين قُ   إن املشاركة الكاملة والفعالة للناجني من األلغام، وألُ         - ١١

م هي اهلدف األساسي وحمور التركيـز الرئيـسي         يف احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية جملتمعاهت      
السعي إىل حتقيق هذا اهلدف تنفيذ عمليـة ذات         يتطلب  و. للجهود اليت تبذهلا الدول األطراف ملساعدة الضحايا      

 اإلعاقـة والتنميـة      جوانب أهداف حمددة تشمل مجيع جوانب مساعدة الضحايا وُتدمج ضمن أطر أوسع، مثل           
  . استيفاء معايري عالية وتوفر اخلدمات وإمكانية الوصول إليها وضمان احلقوق ضمانبغيةوحقوق اإلنسان، 

تحسني جهود مساعدة الضحايا، ستبذل الدول األطراف، وخباصة تلك اليت تتحمل املسؤولية عن رفاه              ل  - ١٢
  :، قصارى جهدها من أجل ما يلياألرضيةأعداد كبرية من ضحايا األلغام 

األرضية لكـي   ولئك الذين تعرضوا إلصابات من جراء األلغام        أل  املساعدة تقدميضمان    :٢١اإلجراء رقم 
، مبا يف ذلك عن طريق تدعيم القدرات الطبية الطارئة، وال سيما يف             يبقوا على قيد احلياة   
  .املناطق الريفية والنائية

اول مجيع وضع خطة عمل وطنية شاملة تتنالعمل، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد، على   :٢٢اإلجراء رقم 
جوانب مساعدة الضحايا وتكون هلا أهداف حمددة وقابلة للقياس وميكـن حتقيقهـا             
وواقعية وحمددة زمنياً، وضمان أن تراعي هذه اخلطة الـسياسات واخلطـط واألطـر              

وفقاً ألعلـى  رضية القانونية الوطنية األوسع اليت تعزز وتكفل حقوق ضحايا األلغام األ    
  . بعد ذلك بتنفيذ هذه اخلطة ورصد هذا التنفيذ وتقييمهاملعايري الدولية، والقيام

إنشاء آلية للتنسيق بني الوكـاالت ألغـراض    قد فعلت ذلك، على   مل تكن  العمل، إن   :٢٣اإلجراء رقم 
، مبا يشمل املـشاركة     ةوضع وتنفيذ ورصد السياسات واخلطط واُألطر الوطنية املناسب       

 وغريهم من أصحاب املـصلحة      األرضيةم  الكاملة والنشطة للناجني من حوادث األلغا     
 الكيان املسؤولية األساسية عن اإلشراف على هذا        ذلكسند إىل   املعنيني، وضمان أن تُ   

  .د باملوارد الالزمة ألداء مهمتهمنح السلطة ويزوَّالتنسيق وأن ُي

حتسني جتميع البيانات املناسبة لوضع وتنفيذ السياسات واخلطط واألطر القانونية الوطنية   :٢٤اإلجراء رقم 
املناسبة ولرصد هذا التنفيذ وتقييمه، وربط هذه البيانات بـالنظم الوطنيـة ملراقبـة               

  .اإلصابات وغريها من نظم مجع البيانات ذات الصلة
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تيجيات التنمية واحلد من الفقر، وضمان توفري       استراصلب  إدماج مساعدة الضحايا يف       :٢٥اإلجراء رقم 
اخلدمات املناسبة لتيسري مشاركة ضحايا األلغام األرضية مشاركة كاملة ونشطة على           

  .قدم املساواة مع غريهم

ضمان وضع وتنفيذ خطط وبناء القدرات والتدريب من أجل تعزيز املعايري ذات النوعية العالية   :٢٦اإلجراء رقم 
 السن ونوع اجلنس يف مجيع العناصر املكونة ملـساعدة           اعتبارات ات اليت تراعي  وتوافر اخلدام 

الضحايا، وتعزيز قدرة الرجال والنساء واملؤسسات الوطنية املكلفة بتنفيذ السياسات واخلطط           
  .يكفي من املوارد واألطر القانونية الوطنية، مبا يف ذلك عن طريق توفري ما

 وصول ضحايا األلغام األرضية، من اإلناث والذكور على الـسواء، إىل            زيادة إمكانية   :٢٧اإلجراء رقم 
اخلدمات ذات النوعية اجليدة ومتكينهم من جتاوز احلواجز املادية واالجتماعية والثقافية           

  .واالقتصادية والسياسية، مع التركيز بصفة خاصة على املناطق الريفية والنائية

رة واملسامهة الفعالة يف مجيع األنشطة ذات الصلة باالتفاقية من          ضمان املشاركة املستم    :٢٨اإلجراء رقم 
قبل اخلرباء يف جماالت الصحة وإعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية والعمالـة ونـوع        

 األلغام األرضية وذلك جبملة وسائل منها  حوادثاجلنس واإلعاقة فضالً عن الناجني من
صة وفود تلك الدول األطراف املسؤولة عن تشجيع ضم هؤالء األفراد إىل وفودها، وخبا

  .أكرب عدد من ضحايا األلغام األرضية، واملنظمات ذات الصلة

 عـن  ٢٠١٤-٢٠١٠حتسني رصد التقدم احملرز يف حتقيق أهداف مساعدة الضحايا يف الفترة           :٢٩اإلجراء رقم 
ل األطراف بـشأن    طريق إتاحة الفرصة للدول األطراف املعنية لتقدمي التقارير إىل مجيع الدو          

حالة ما تبذله من جهود ملساعدة الضحايا، مبا يف ذلك املوارد املخصصة للتنفيذ والتحـديات             
 الـيت   ،املواجهة يف حتقيق هذه األهداف، وتعزيز الشفافية واملساءلة، وتشجيع الدول األطـراف           

  . التحدياتلتلكا  على أن تقدم أيضاً تقارير بشأن الكيفية اليت تتصدى هب،مبقدورها أن تفعل ذلك

   التعاون واملساعدة الدوليان لتحقيق أهداف االتفاقية- خامساً 
تسلم الدول األطراف بأن الوفاء بالتزاماهتا سوف يتطلب وجود التزامات سياسية ومالية ومادية كـبرية              - ١٣

اإلقليميني والثنـائيني،   ومستمرة سواء من خالل االلتزامات الوطنية أو من خالل التعاون واملساعدة األقاليميني و            
  :وهلذه الغاية). ٤(٦و) ٣(٦مبوجب املادة احملددة وفقاً لاللتزامات 

 وحتديد وتطهري املناطق امللغومة ،ستقوم الدول األطراف اليت تقع على عاتقها التزامات بتدمري خمزونات األلغام
  : مبا يلي،ومساعدة ضحايا األلغام

ويف موعد ال يتجاوز موعد انعقاد االجتماع العاشر للدول األطراف، العمل دون إبطاء،   :٣٠اإلجراء رقم 
وضع أو حتديث اخلطط الوطنية فضالً عن مسح املوارد الوطنية املتاحـة للوفـاء              على  

  .بالتزاماهتا وتلبية االحتياجات للتعاون واملساعدة الدوليني
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ملنظمات ذات الـصلة إذا كانـت   جعل احتياجاهتا معروفة للدول األطراف األخرى وا       :٣١اإلجراء رقم 
حتتاج إىل مساعدة مالية أو تقنية أو غري ذلك من أشكال التعاون واملساعدة الـدوليني               
للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، وحتديد هذه األنشطة باعتبارها أنشطة ذات أولوية يف 

  .إطار األهداف واالستراتيجيات اإلمنائية ذات الصلة

تعزيز التعاون التقين وتبادل املعلومات واملمارسات اجليدة وغري ذلـك مـن أشـكال                :٣٢اإلجراء رقم 
 من أجل االستفادة مـن       باأللغام املساعدة املتبادلة مع الدول األطراف األخرى املتأثرة      

  .املعارف واخلربات املكتسبة أثناء الوفاء بالتزاماهتا

  :ا يليالدول األطراف اليت مبقدورها أن تفعل ذلك مبتقوم وس

املساعدة على وجـه    ، على تقدمي    )٤(٦و) ٣(٦زاماهتا مبوجب املادة     وفقاً اللت  ،العمل  :٣٣اإلجراء رقم 
نت بوضوح احتياجاهتا إىل الدعم      اليت تكون قد بيّ     األخرى السرعة إىل الدول األطراف   

، تدمري خمزونات األلغام، وإزالة األلغام والتوعية مبخاطرها ومساعدة ضحاياها        من أجل   
واالستجابة ألولويات املساعدة اليت حتددها الدول األطراف املتأثرة باأللغام هي نفسها           

  . وضمان استمرار واستدامة االلتزامات املتعلقة باملوارد،يف خططها الوطنية

دعم برامج العمل املتخصصة املتعلقة باأللغام، والقيام حيثما أمكن بتوفري متويل متعدد              :٣٤اإلجراء رقم 
نوات لتيسري التخطيط الطويل األجل لألعمال املتعلقة باأللغام وبـرامج مـساعدة            الس

الضحايا، يف ظل إدارة ومسؤولية وطنية، مع إيالء اهتمام خاص لالحتياجات والظروف 
احملددة ألقل الدول األطراف منواً، وضمان أن يظل العمل املتعلق باأللغام حيظى بأولوية             

  .ر الربامج األوسع للمساعدة اإلنسانية واإلمنائيةعالية، مبا يف ذلك يف إطا

السعي احلثيث، انطالقاً من روح أهداف االتفاقية، إىل مواصلة دعم الدول األطراف اليت   :٣٥اإلجراء رقم 
، فيما تبذله من جهود للتصدي لغري ذلـك مـن           ٥أجنزت أداء التزاماهتا مبوجب املادة      
  .املتفجرة اليت ال تزال تشكل هتديداً للسكان املدنينياملشاكل املتعلقة باأللغام والذخائر 

ضمان أن تكون أنشطة التعاون واملساعدة الدوليني، مبا يف ذلك التعـاون اإلمنـائي،                :٣٦اإلجراء رقم 
مناسبة للسن ومراعية لنوع اجلنس وشاملة ومتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم            

  . األلغام األرضية حوادثالناجون من

مواصلة تقدمي الدعم، حسب االقتضاء، لألعمال املتعلقة باأللغام مـن أجـل مـساعدة                :٣٧جراء رقم اإل
  .تابعة للدول يف املناطق اليت تعمل فيها جهات فاعلة مسلحة غري  باأللغامالسكان املتأثرين

  :وستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

 وغريها ، الوطنية والدولية، واملنظمات غري احلكوميةضمان أن تكون أنشطة األمم املتحدة  :٣٨اإلجراء رقم 
 من اجلهات الفاعلة، فيما يتصل باألعمال املتعلقة باأللغام مدجمة، حـسب االقتـضاء،            

  .األطر الوطنية لتخطيط األعمال املتعلقة باأللغام ومتوافقة مع األولويات الوطنية  يف
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 تقاسم التجارب الوطنية واملمارسات اجليدة واملوارد       تطوير وتعزيز التعاون اإلقليمي يف      :٣٩اإلجراء رقم 
والتكنولوجيا واخلربات، واستخدامها استخداماً فعاالً، يف جماالت تـدمري خمزونـات           

حقوق واحتياجات ضحايا األلغـام األرضـية       قضايا  األلغام، وإزالة األلغام ويف تناول      
 واالستفادة من تعـاون     وغريهم من األشخاص ذوي اإلعاقة، من أجل تنفيذ االتفاقية        

  .املنظمات اإلقليمية

تعزيز الشراكات بني الدول األطراف املتأثرة وغري املتأثرة وفيما بني الدول األطـراف               :٤٠اإلجراء رقم 
املتأثرة من أجل حتديد وتعبئة مصادر تقنية ومادية ومالية جديدة لتقدمي الدعم لألنشطة             

  .الرامية إىل تنفيذ االتفاقية

ستخدم كإطار  اإلسهام يف زيادة تطوير املعايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام اليت ستُ            :٤١رقم اإلجراء 
مرجعي لوضع معايري وإجراءات تشغيلية وطنية ملعاجلة مشكلة التلوث باأللغام وغريها           

  .من الذخائر املتفجرة

علقة باأللغام يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة        اعترافاً بالدور احملوري الذي تؤديه األعمال املت        :٤٢اإلجراء رقم 
دهتا األمم املتحدة، مواصلة تشجيع إدراج مجيـع األنـشطة ذات الـصلة             لأللفية اليت حدّ  

باألعمال املتعلقة باأللغام، مع التشديد على إزالة األلغام والتوعية مبخاطرها وتقدمي املساعدة    
  . الربامج اإلمنائية اجلاري تنفيذهاإىل مجيع الناجني وأسرهم وجمتمعاهتم املتأثرة، يف

ـ   لغامحتديد األعمال املتعلقة باأل   على  تشجيع  المواصلة    :٤٣اإلجراء رقم  ة يف إجـراءات   باعتبارها أولوي
 احمللية والوطنية والدولية، بالتعاون مـع املنظمـات اإلقليميـة           التنمية على املستويات  

  .والدولية واملؤسسات املالية الدولية

ضمان التعاون فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة من أجل حتـسني الـسياسات                 :٤٤قم اإلجراء ر
واستراتيجيات التنمية الوطنية والدولية، وتعزيز فعالية األعمال املتعلقة باأللغام، للحد من           

جمال   احلاجة إىل االعتماد على املوظفني الدوليني، وضمان أن تكون املساعدة املقدمة يف           
لالحتياجـات    ال املتعلقة باأللغام مستندة إىل دراسات استقصائية مناسبة وحتليالت     األعم

  .هج فعالة من حيث الكلفةئمة للسن ومراعية لنوع اجلنس وُنواستراتيجيات مال

   اإلجراءات اإلضافية الضرورية لتحقيق أهداف االتفاقية- سادساً 
  االمتثال

، يف حالة حدوث عدم امتثال مزعوم أو معروف ألحكام          ستقوم مجيع الدول األطراف     :٤٥اإلجراء رقم 
 مـن   ٨ مـن املـادة      ١االتفاقية، بالتصرف وفقاً اللتزاماهتا املنصوص عليها يف الفقرة         

االتفاقية، مبا يف ذلك عن طريق تشجيع الرؤساء احلاليني واملقبلني الجتماعات الـدول             
 للجان الدائمة ذات الصلة على      األطراف أو املؤمترات االستعراضية والرؤساء املشاركني     

بطريقـة  والعمل مع الدول األطراف املعنية من أجل حل املسألة على وجه الـسرعة              
  ).١(٨مع أحكام املادة   تتوافق
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  اإلبالغ والشفافية

  : مبا يلي٧ستقوم الدول األطراف اليت مل تقدم تقاريرها األولية مبوجب املادة 

ث على أساس سنوي تقاريرها     حّدالتزامها بأن تقدم بصورة أولية وتُ     الوفاء على الفور ب     :٤٦اإلجراء رقم 
  .املتعلقة بالشفافية

  :الدول األطراف مبا يليمجيع وستقوم 

 واالستفادة منها استفادة تامة بوصفها أداة       ٧زيادة مرونة عملية تقدمي التقارير مبوجب املادة          :٤٧اإلجراء رقم 
 توفري  بغية لتقدمي التقارير    "االستمارة س "خالل منوذج   للمساعدة يف التنفيذ، مبا يف ذلك من        

معلومات عن املسائل اليت قد تساعد يف عملية التنفيذ ويف تعبئة املوارد، مثل املعلومات املتعلقة               
االحتياجات، واملعلومات املتعلقة   حتديد  بالتعاون واملساعدة الدوليني، وجهود مساعدة الضحايا و      

  .ا لضمان مراعاة نوع اجلنس يف مجيع جوانب األعمال املتعلقة باأللغامبالتدابري اجلاري اختاذه

 وتقاسم خرباهتا بطريقة تعاونية وغري رمسية بشأن التنفيذ العملي           فيما بينها  تبادل اآلراء   :٤٨اإلجراء رقم 
  .ألحكام االتفاقية، ومواصلة تشجيع التنفيذ الفعال واملتسق لالتفاقية

لدول غري األطراف، وخباصة تلك الدول اليت أظهـرت دعمهـا لألهـداف             تشجيع ا   :٤٩اإلجراء رقم 
  .  باالتفاقيةة املتعلقاألعمالاإلنسانية لالتفاقية، على املشاركة يف 

  املساءلة 

  :ستقوم الدول األطراف اليت مل تضع تدابري وطنية للتنفيذ مبا يلي

 تدابري تشريعية وإدارية وغري ذلـك مـن         العمل، على وجه االستعجال، على وضع واعتماد        :٥٠اإلجراء رقم 
، من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه املـادة وبـذلك اإلسـهام يف         ٩ وفقاً للمادة    التدابري

  .االمتثال التام لالتفاقية

  :وستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

بيقها من خالل التقـارير     تقاسم املعلومات بشأن تنفيذ التشريعات املتعلقة بالتنفيذ وتط         :٥١اإلجراء رقم 
  . وبرنامج العمل فيما بني الدورات٧املقدمة وفقاً للمادة 

 يف مناطق ختضع لوالية هات فاعلة مسلحة غري تابعة للدول عندما تعمل جهاالعتراف بأن  :٥٢اإلجراء رقم 
عترب هذه اجلهات مسؤولة عن انتهاكات االتفاقية وذلك        أو سيطرة الدول األطراف، تُ    

  .٩لتدابري الوطنية املتخذة مبوجب املادة وفقاً ل
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  شراكات التنفيذ ودعمه

  :ستقوم مجيع الدول األطراف مبا يلي

ني يف تنفيذ االتفاقية من قبل األمم املتحدة واللجنة تاالعتراف باملشاركة واملسامهة الكامل  :٥٣اإلجراء رقم 
ية واحلملة الدولية حلظـر     الدولية للصليب األمحر وغريها من املنظمات الدولية واإلقليم       

األلغام ومنظماهتم وغريها من منظمات اجملتمـع       حوادث   والناجني من    األرضيةاأللغام  
  .املدين، وزيادة تشجيع هذه اجلهات على املشاركة واملسامهة

دعم اجلهود اليت يبذهلا الرئيس وجلنة التنسيق لضمان اإلعداد الجتماعـات االتفاقيـة               :٥٤اإلجراء رقم 
  . أعمال هذه االجتماعات بفعالية وشفافيةريولتسي

 دعم التنفيذ اليت يستضيفها مركز جنيف       ةاالعتراف بالدور اجلوهري الذي تؤديه وحد       :٥٥اإلجراء رقم 
الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، يف تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك عـن طريـق               

 الدول األطراف، وتقـدمي الـدعم       اإلعداد الجتماعات اللجان الدائمة، واجتماعات    
  .رعاية االجتماعاتللرئيس وللجنة التنسيق، وعن طريق إدارة برنامج 

  .  وحدة دعم التنفيذ على حنو فعاللكي تعملتوفري املوارد املالية الضرورية   :٥٦اإلجراء رقم 

  :ستقوم الدول األطراف اليت مبقدورها أن تفعل ذلك مبا يليو

هام يف برنامج رعاية االجتماعات، مما يسمح بالتمثيل علـى نطـاق واسـع يف               اإلس  :٥٧اإلجراء رقم 
  .سيما متثيل الدول األطراف النامية املتأثرة باأللغام  اجتماعات االتفاقية، وال

 -  -  -  -  -  

  


