
شكرا سیدي الرئیس

 لقد وضعت اتفاقیة حظر االلغام من خالل مادتھا السادسه اللبنه االساسیه وربما
 االولى لنموذج التعاون والمساعده الدولیین بین الفاعلین في مجال نزع السالح

 االنساني، كما واكدت الخبره العملیه كیف يمكن لذلك التعاون ولتلك المساعده بین
 الدول والمنظمات الدولیه والمنظمات غیر الحكومیه ان يساھما في صنع الفارق على

٠االرض نحو القضاء علي االلغام المضاده لالفراد

السید الرئیس، المندبون الموقرون
 لقد ساھمت الجھات المانحة والدول المتأثره بـستمائة وعشرة ملیون دوالر امريكي

، وھو أمر يستحق االشاده2014في الدعم الدولي والوطني لمكافحة األلغام في عام  
 قطعا وندعوھم لزيادته في االعوام القادمه. إال أن ھذا المبلغ كان انخفاضا بـثالثین

، وھي السنة الثانیة من االنخفاض من2013ملیون دوالر أمريكي مقارنة مع عام   
٠2012مستوى قیاسي بلغ ستمائه وواحد وثمانون ملیون دوالر أمريكي في عام   

 
  دولة وثالث مناطق أخرى أربعمائة وسبعه عشر ملیون دوالر أمريكي42كذلك تلقت 

  ملیون دوالر194 دولة متأثره 13من الدعم المقدم من الجھات المانحة، وقدمت 
٠أمريكي للدعم الوطني لبرامج األعمال المتعلقة باأللغام الخاصة بھا

 
  : الواليات المتحدة األمريكیة،2014وكان آعلى المانحین لمكافحة األلغام في عام 

 االتحاد األوروبي، الیابان، النرويج، ھولندا، سويسرا، ألمانیا، المملكة المتحدة،
 الدنمارك، فنلندا. والذين نأمل آن نرى مانحین كبار سابقین ينضمون إلیھم في االعوام

2014وكانت أفغانستان ھي من تلقت معظم الدعم المادي في ٠القادمه ككندا مثال  
٠تبعتھا جمھورية الو الديمقراطیة، فالعراق  

السید الرئیس، المندبون الموقرون
 لقد شھد مفھوم المساعده والتعاون الدولیین النظري كما والعملي تطورات مھمه

 على مستوى الفھم والتنفیذ لدي جمیع الفاعلین في مجال مكافحة االلغام وخصوصا
 بین الدول المانحه والدول المتلقیه، وھو االمر الذي برز وبشده من خالل تطور بنود

 خطط العمل الناتجه عن مؤتمرات المراجعه الثالثه التفاقیة حظر االلغام بدءا خطة عمل
، ووصوال لخطة عمل مابوتو2009، مرورا بخطة عمل كارتاجینا عام 2004نیروبي عام   

 في العام الماضي والتي أفردت ما يناھز عشرين بالمائه تقريبا من بنودھا للمساعده
٠والتعاون الدولیین  

 وكانت الحمله الدولیه لحظر االلغام دوما متطلعه ومشاركه في تلك التطورات، ما يجعلنا
٠نشارككم عدد من التوصیات

٠منھا إلى الدول المتأثره، تتعلق بــ 
 تقديم خطط واضحة شامله المساھمات الوطنیة والمتطلبات المتبقیة عند طلب 

٠المساعده والتعاون الدولي
٠إبالغ المانحین وبانتظام عن التقدم المحرز والتحديات التي ما زال يتوجب مواجھتھا    

٠وتقديم الدعم الفني أو العیني إلى الدول المتضررة األخرى حیثما أمكن ذلك
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وإلى الدول المانحة، تتعلق بــ
 

٠االلتزام بالحفاظ على مستويات عالیة من المساعدة لعدة سنوات     
٠والتأكد من وجود درجة عالیة من المساءلة والشفافیة في استخدام األموال 

 وتخصیص أموال كافیة لمشاريع مساعدة الضحايا ضمن میزانیات مكافحة األلغام األكبر 
٠أو میزانیات التنمیة  

٠كما وكفالة توفیر التمويل للمستفیدين في الوقت المناسب 
 وطلب التقرير القائم على النتائج من المنظمات الدولیة والسلطات الوطنیة ، 

٠والمشغلین  

السید الرئیس، المندبون الموقرون
 لقد استطاعت العديد من الدول االعضاء الوفاء أو في طريقھا للوفاء بالتزامتھا بموجب
 اتفاقیة حظر االلغام وتراكمت لديھا ثروه من الخبرات، ما يجعلنا نوصي باستخدام

 المنتديات المتاحه من قبل ھذا االجتماع واجتماعات ما بین الدورات لمشاركة االخرين
وھنا تبرز الحاجه إلي االبتكار للتغلب علي المصاعب الماديه في مجال٠تلك الخبرات  

 مكافحة االلغام، سواء كان ذلك االبتكار مخترعات تكنولوجیه  أو طرق إداره إو دمج موارد
٠بشريه أو ماديه بھدف المساعده في مجال مكافحة االلغام

 وال يفوتني ھنا التذكیر بالخبرات المتاحه لدى أعضاد الحمله الدولیه لحظر االلغام في
 مجال مكافحة االلغام والذين يسعدھم تقديم خبراتھم للدول االعضاء في سبیل

٠تحقیق عالم خالي من االلغام

    شكرا سیدي الرئیس
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