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 املؤمتر االستعراضي األول
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣ �نوفمرب / تشرين الثاين٢٩نريويب، 

  من جدول األعمال املؤقت املنقح١٤البند 

 ٢٠٠٤إعالن نريويب لعام : من أجل عامل خال من األلغام

 أعدها الرئيس املسمى

 يف  �ية وجهات من اجملتمع املدين       وانضمت إليهم منظمات دول    �منذ سبع سنوات، اجتمع ممثلو الدول        -١
وأصبحت االتفاقية، يف عمرها القصري، اإلطار املتبع . أوتاوا للتوقيع على االتفاقية اليت حتظر األلغام املضادة لألفراد

. للسعي إىل وضع هناية حامسة للمعاناة اليت تسببت فيها األلغام املضادة لألفراد وقد أحرز تقدم كبري يف هذا املسعى
لـيوم، فإنـنا حنن املمثلني الرفيعي املستوى للدول األطراف يف االتفاقية قد اجتمعنا مرة أخرى يف ظل الضمري             وا

وقد قمنا بذلك لكي نربز إجنازاتنا، ونقّيم التحديات اليت . العاملي يف قمة نريويب املعنية بإجياد عامل خال من األلغام
 .هلذه الكارثة املتمثلة يف األلغام املضادة لألفرادما زالت تواجهنا وجندد التزامنا بوضع هناية 

إنـنا حنتفل بالتقدم اهلام احملرز يف اجتاه حتقيق هدفنا املشترك املتمثل يف أن ننهي إىل األبد املعاناة اليت تسببها                    
 :األلغام املضادة لألفراد

وية يتعدى االعتراف هبا    وقد انضمت مائة وثالث وأربعون دولة إىل هذا اجلهد ووضعت قاعدة دولية ق             -٢
ويف حني أن استخدام األلغام املضادة لألفراد كان واسع االنتشار حىت عهد         . حـدود الدول األعضاء يف االتفاقية     

قريب، فإن نشرها أصبح نادراً اآلن، وإنتاجها اخنفض اخنفاضاً حاداً والتجارة يف هذا النوع من األسلحة تكاد أن 
. ايا اجلدد بشكل كبري ومعظم هؤالء الذين بقوا على قيد احلياة يتلقون املساعدةوتقلص عدد الضح. تكون توقفت

 مليون من األلغام    ٣٧وقمنا معاً بتدمري أكثر من      . وقُطـع شـوط كبري يف إزالة األلغام من املناطق املزروعة فيها           
 وهي شراكة   �دين  املكدسـة وتدعمـت هـذه اإلجنازات بفضل روح فريدة من التعاون بني الدول واجملتمع امل               

 .أصبحت منوذجاً ملعاجلة مشاكل أخرى إنسانية وإمنائية ومشاكل متصلة برتع السالح
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 :بينما أُحرز تقدم هام، فإننا نعترف بأن مثة حتديات كبرية ما زالت قائمة

افة إىل ما زلنا نشعر بقلق بالغ ألن هذا السالح الغادر ال يزال يقتل أو يقعد آالف الناس كل سنة، باإلض -٣
وما زال وجود األلغام األرضية حيول      . مئات اآلالف من الناجني من األلغام الذين حيتاجون إىل رعاية مدى احلياة           

دون عـودة املشردين، ويعوق حتقيق األهداف اإلمنائية أللفية األمم املتحدة اليت تعهدنا بالوفاء هبا، ومينع الدول                 
اشد بوجه خاص تلك الدول اليت توجد يف أفضل وضع ملمارسة قيادة العامل ونن. والشعوب من بناء الثقة فيما بينها

وحتوز بعض هذه البلدان خمزونات كبرية من األلغام املضادة لألفراد وتواصل استخدام هذا             . أن تنضم إىل جهودنا   
 .السالح غري اإلنساين

تحقيق الوعد املتمثل يف إجياد عامل خال       إدراكاً منا أن مهمتنا مل تكتمل بعد، فإننا نعرب عن التزامنا الراسخ ب            
 :من األلغام املضادة لألفراد

وسـنعزز جهودنـا إلزالـة األلغام من األراضي املزروعة فيها، وتدمري األلغام املضادة لألفراد املخزنة                 -٤
 الكارثة،  وحنن معاً، كممثلني لكل من الدول املتضررة وتلك اليت مل تبل هبذه           . ومساعدة ضحايا األلغام األرضية   

. نـتعهد بـالعمل يف إطار من الشراكة، للوفاء مبسؤوليتنا املشتركة لتوفري املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة     
وسنثابر حىت تنفذ االتفاقية على الصعيد العاملي       . وسندين أي استخدام لأللغام املضادة لألفراد من أي جهة فاعلة         

 .وتتحقق أهدافها بالكامل

  ــ ـ ـ ـ

 


