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 االجتماع العشرون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر  25-21 جنيف،

 من جدول األعمال المؤقت  (ب)10البند 

 النظر في حالة االتفاقية وسير عملها بوجه عام 
تطهير المنااق  المرووعاة ألااال اام والتوبياة ألماااقر اال اام وال:ا   نهاا   

 5االستنتاجات والتوصيات المتصلة بوالية اللجنة المعنية بتنفيذ المادة 

تام لياة في تنفياذ الترا اات الا ور ااقرام في  جاار األالاة اال اام وعملياة أفكااو    
 5التم ي  ألموجب المادة 

 *5 ق م  ن بلجيكا، استنادًا الى خبرتها كرئيسة للجنة المعنية بتنفيذ المادة    

العتماد اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، يبدو   السنوية الخامسة والعشرينإذ نحتفل بالذكرى  -1
 5أن الوقتتت قتتد حتتان لفتتتلمتتل فل التحتتدم التتذ  أحراتتتي التتدول األزراا فل تنف تتذ االلت امتتا  بموجتت  المتتادة  

وترق  التحديا  الناشتتتتتتتتتعةد وقد يعود لذا التلمل بالفامدة واالجتما  العشتتتتتتتتترون لفدول األزراا فل االتفاقية 
ف المدة ب ن مؤتمر أوستفو االستتعرا تل الرابا والمؤتمر االستتعرا تل الخامق المحبل الذ  ُيعحد فل منتصت 
 د 2024سُيعحد فل عام 

وتهتدا وققتة العمتل لتذى إلا بيتان الستتتتتتتتتتتتتتيتاو التذ  عتالتتت ايتي التدول األزراا الت امتاتهتا بموجت    -2
ى عال من الكفاءة فل تنف ذ  وإلا تحديم بعض االقتراحا  بغية الحفاظ عفا مستتتتو   2019منذ عام   5المادة 
  من االتفاقية وعمفية زف  التمديد ذا  الصفة بها التل تحودلا الفتنة المذكوقة أعالىد 5المادة 

 خطة عمل أوسلو في سياق حافل ألالت: يات أكثر  ن أي وقت  ضى -أوالً  

لني ، خطة عمل أوستتتتتتتتتتتتتتفو، التل أقر  ب 2019اعتمد المؤتمر االستتتتتتتتتتتتتتتعرا تتتتتتتتتتتتتتل الرابا، فل عام  -3
إحراا تحتدم كب ر فل معتالتتة مستتتتتتتتتتتتتتللتة المنتاز" المفغومتة" ولكنهتا "أعتاد  تتلي تد الحتاجتة إلا ايتادة وت رة  "تم

فل أقرب وقت مستتطا  لضتمان  5أنشتطة المستو والتطه ر لفوفاء بااللت اما  المنصتول عف ها فل المادة 
امنيتتتال إلا أقصتتتتتتتتتتتتتتا حتتتد مم ن   تحتتتدم كب ر نحو تحح " زموحتتتاتهتتتا فل الوفتتتاء بتتتالت امتتتاتهتتتا المحتتتددة إحراا
 "د 2025عام  بحفول

  

 د ُقد ِّمت لذى الوثيحة بعد الموعد النهامل لظروا خاقجة عن إقادة التهة التل قدمتها *
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ل خطتتة العمتتل الطموحتتة لتتذى اوجراءا  التل الت متتت التتدول األزراا بتتاتختتاذلتتا خالل  -4 وتفصتتتتتتتتتتتتتتت ِّ
إلا إنتتااا  خط  عمتل ن رو ل وقرزتاجنتة ومتابوتود  ال  لتدعم تنف تذ االتفتاقيتة، استتتتتتتتتتتتتتتنتاد  2024-2020 الفترة

خطوا  مفموستتتتتتتة لدعم الدول األزراا فل    27إلا  18وعفا وجي الخصتتتتتتتول، تتضتتتتتتتمن اوجراءا  من  
 فل أقرب وقت مم ند 5إعالن إنتاا الت اماتها بموج  المادة 

يتع ن ايي   وعند اعتماد خطة عمل أوستتتفو، لم ي ن بوستتتا أ  دولة زرا أن تتخ ل الستتتياو الذ  -5
فل   19-اال تتتتتتتتتتتطال  بعمفيا  إاالة األلغام فل الستتتتتتتتتتتنوا  التالية، فحد أثر االقتفا  المفاج  لتامحة كوف د

 من جان  الدول األزراا المتضرقة من األلغامد  5فل تنف ذ المادة   لامالل ال  جميا أعضاء االتفاقية تلث ر 

أحد ألم العوامل التل يع ى إل ها التلخ ر  وقأ  أغفبية الدول األزراا المتضترقة فل لذى التامحة -6
، ستتتتتتتتتتتتتواء بستتتتتتتتتتتتتب  تعف " العمفيا  وخط  العمل، أو بةعادة تخصتتتتتتتتتتتتتي  المواقد التحنية 5فل تنف ذ المادة 

 والبشريةد   والمالية

ولم ي ن لهذى التامحة تلث ر ستتتتتتتتتتتفبل فل المواقد المالية الوزنية لفدول المتضتتتتتتتتتتترقة فحستتتتتتتتتتت ، بل   -7
، فانخفضتتتت المستتتتويا  التحف دية 5ية فل المواقد المراد استتتتخدامها فل تنف ذ المادة ندقة عالمال أحدثت أيضتتت 

لفحدقا  التمويفية لدى غالبية التها  المانحةد ولعن ظل مستتتتتتوى االلت ام الستتتتتياستتتتتل بعالم خال  من األلغام 
 بهذا االلت ام قد تضاءلتد فةن الوسامل المتاحة لفدوامر المعنية باوجراءا  المتعفحة باأللغام لفوفاءال،  مرتفع

ومن دواعل األستتتتتتتتتتتتتتف أن الحتالتة التل واجهتهتا التدوامر المعنيتة بتاوجراءا  المتعفحتة بتاأللغتام ب ن   -8
النتاتتتة عن تغ ر المنتاع وعتدم ال  قتد تعود تتاقة أخرىد وقتد تؤد  ارثتاق المعروفتة ج تد 2022و 2020عتامل  

صتتتتتتتعو ا  المتعفحة بالعمل فل المناز" المتضتتتتتتترقة وإلا االستتتتتتتتحراق الستتتتتتتياستتتتتتتل وانعدام األمن إلا اادياد ال
انخفاض المواقد المالية وق ما إلا تفوث جديد يتع ن التعامل معيد ولذلك، تكتستل االستتفادة إلا أقصتا حد  
من األدوا  وارليتا  الحتاممتة التل أنشتتتتتتتتتتتتتتلتهتا التدول األزراا ألميتة قصتتتتتتتتتتتتتتوى لكل تتم ن التدول األزراا  

فل أقرب وقت مستتتتتتتتتطا د وتحا األنشتتتتتتتتطة التل ال  ن الوفاء بالت اماتها المحددة امني المتضتتتتتتتترقة من األلغام م
 فل ل  لذى المسللةد  5تضطفا بها الفتنة المعنية بتنف ذ المادة 

 استا ام كل أداة  وجودة الى أقصى ح   مكن  -ثانياً  

باقا فل معالتة مستتتامل ا تتتطفعت اتفاقية حظر األلغام المضتتتادة لألفراد بدوق ال، عام 25زوال   -9
تتطف  منها التماس تمديد المواع د  ال لدعم الدول األزراا المتضتتترقة التل تواجي ظروفال إاالة األلغامد وستتت ي 

، ُو تتتتتعت عمفية وعداد الطفبا  وتحديمها والنظر ف ها عفا النحو  5النهامية المنصتتتتتول عف ها فل المادة 
 بقيادة لذى العمفيةد 5تنف ذ المادة الذ  نعرفي ال وم وُكففت الفتنة المعنية ب 

لفدول األزراا الذ  نظر  ايي لذى الدول فل الوققة المعنونة   الثانل عشرومنذ انعحاد االجتما   -10
وحتا اعتمتاد خطتة عمتل أوستتتتتتتتتتتتتتفو، تعتمتد    ( 1) "من االتفتاقيتة 5أفكتاق بشتتتتتتتتتتتتتتلن عمفيتة التمتديد بموج  المتادة ""

ما زفبا  التمديد عفا المشتتتتتتتاقكة النشتتتتتتتطة لفدول األزراا الطالبة   المماقستتتتتتتة الحالية المتبعة فل التعامل
وأعضتتتاء الفتنة ووحدة دعم التنف ذ ولتنة الصتتتف   األحمر الدولية ومنظما  المتتما المدنل، بما فل ذلك 
الكيتانتا  العتامفتة فل إاالتة األلغتامد وتنخرا لتذى التهتا  الفتاعفتة، فل إزتاق امنل محتدود، فل حواق تعتاونل  

تحتتتديم أدو زفتتت  مم ن إلا اجتمتتتا  التتتدول األزراا، أو إلا المؤتمر حتا   التتتدولتتتة المعنيتتتة من  تتم ن 

  

(1) APLC/MSP.12/2012/4 . 

https://undocs.org/ar/APLC/MSP.12/2012/4
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  شتتتامالل   االستتتتعرا تتتل ولكل تحدم الفتنة إلا اجتما  الدول األزراا، أو إلا المؤتمر االستتتتعرا تتتل، تحف الل 
 التمديد المحدم منهاد لفطف  المتعف" بدعم الدول األزراا لكل تتم ن من اتخاذ قراقا  مستن رة بشلن زف  

من أفضتتتتتتتتتتتتتتل ال  ، حتدد  التدول األزراا عتدد5إلا المالحظتا  المتعفحتة بتنف تذ المتادة  ال  واستتتتتتتتتتتتتتتنتاد -11
الممتاقستتتتتتتتتتتتتتا  والمتطفبتا  التل يتع ن الوفتاء بهتا لتمه تد الطري" لطفت  التمتديتد ليحح" نتيتتة إيتتابيتةد وتحوم 

 حاسم ولل:أق عة من أفضل المماقسا  والمتطفبا  لذى بدوق 

ُتعُد الحاجة إلا خطة عمل مفصتتتتتتتفة ومحددة التكاليد ومتعددة الستتتتتتتنوا  لفترة التمديد   )أ( 
لفنظر فل زف  التمديد، ولو أمر ستتتتتب" أن أشتتتتتاق  وققة العمل ال  أستتتتتاستتتتتي ال ُتو تتتتتا عبر عمفية شتتتتتامفة أمر 

وسفو، أقر  الدول األزراا  الواقد فل خطة عمل أ  23إلا ألم تي البالغةد ومن خالل اوجراء  ال  المذكوقة آنف
 من عناصر الطفبا ؛ ال   روقي ال بلن ذلك ُيعد عنصر 

بلن خطة التوعية ال الواقد فل خطة عمل أوستتتتتتتتتتفو، ُأق ِّر أيضتتتتتتتتتت  24ما اوجراء  ال  تمشتتتتتتتتتتي  )ب( 
فل زف  التمديدد وي تستتتل لذا األمر ألمية خاصتتتة فل  ال  تتتروقي ال بمخازر األلغام والحد منها تمثل عنصتتتر 

 زويل األمد ألقا  ها؛ ال تواجي تفويث    التل تتابهها دول أزراا متضرقة عديدة وء التحديا

تب ن المماقستتتتتتتتتة الحديثة المتعفحة بعمفية زف  التمديد أني ليق من المستتتتتتتتتتصتتتتتتتتتوب أن  )ج( 
تطف  الدولة المتضتتتتتتترقة مهفة امنية مفرزة فل الطول لفوفاء بالت اماتهاد وستتتتتتتب" أن ذكر  الوققة المعنونة 

من االتفتاقيتة" أنتي "ينبغل توقا أن تتم ن التدول األزراا    5شتتتتتتتتتتتتتتتلن عمفيتة التمتديتد بموجت  المتادة  أفكتاق ب "
الطالبة من تحديم خط  مفصتتتتتفة لفترة تتراو  ب ن ستتتتتنت ن وخمق ستتتتتنوا  وقبفت بلن القيام بذلك فل الطف   

وتؤيد د "ستتتتتتي ون أصتتتتتتع  ب ث ر فل الستتتتتتنوا  الالححة، ابعد ثالث إلا خمق ستتتتتتنوا ، ستتتتتتتتغ ر الظروا
لذى، فالو تتتتتتا العالمل الحافل بالتحديا  الذ  تواجهي   2012المماقستتتتتتا  الحديثة العهد استتتتتتتنتاجا  عام  
يضتتتتتتتتتتتتتعف الحدقة عفا التنبؤد ولذلك، ينبغل تشتتتتتتتتتتتتتتيا الدول  ال الدول األزراا المتضتتتتتتتتتتتتترقة من األلغام حالي 

نية التل تستتتتتتتتطيا ف ها و تتتتتتتا زفبا  لففترة ال مال  األزراا التل تحدم زف  تمديد بحوة عفا أن تحدم حصتتتتتتتر 
وتحديم خطة عمل مفصتتتتتتتتفة ومحددة التكاليد ومتعددة الستتتتتتتتنوا  ووا تتتتتتتتحة المعالم تبل الحد األدنا الالام 

وما أن لذا األمر قد يؤد  إلا اادياد عدد الطفبا  المحدمة، فةن خط  العمل المحدمة ستتتتتكون أيثر الد حح
 واق ية وقابفية لفقياس؛

الكب ر من زفبا  التمديد المحدمة فل الستتتتتتتتتتتنوا  األخ رة، يظل تحديم فل مواجهة العدد  )د( 
فل عمفية حستتتنة التوجيي تتستتتم بالكفاءةد ويتيو تحديم زف   ال  قميستتتي  زف  التمديد فل الوقت المناستتت  عامالل 

آذاق/ماقس لفتنة الشتتتتتترو  فل إجراء حواق تعاونل ما الدولة   31التمديد بحفول الموعد النهامل المحدد فل 
لطرا محتدمتة الطفت  ويم  ِّنهتا من زفت  متدخال  قيمتة من منظمتا  المتتما المتدنل المعنيتة ومن الفتنتة  ا

الدولية لفصتتتتتتتتتتتف   األحمرد وُيتوقا أن ي يد تحديم زف  التمديد بحفول لذا الموعد النهامل إلا أقصتتتتتتتتتتتا حد  
ء اجتما  الدول األزراا  اي ون الحراق الذ  يتع ن اتخاذى أثنا الفرل لكل يصتتتبو لذا الطف  عالل التودة

 عف ها بفامدة قصوىد ال لفدولة الطرا محدمة الطف  وعامدال متدي 

 تعرير العملية ال:الية سعيًا لت:قي  الكفاءة المستمرة  -ثالثاً  

يم ن أن   فعاالل ال  تتيو إزاق  5لعن كانت العمفية وأستتتال   العمل الحاممة لفتنة المعنية بتنف ذ المادة  -12
إلا ال تفتمق ايي الدول األزراا المتضتتتتتترقة الدعم فل مستتتتتتاع ها، فةن من واجبنا المشتتتتتتتر  أن نستتتتتتعا دامم

ل تواجهها الدول األزراا فل  لو أفضتتتتلد وفل لذا الصتتتتدد، وما مراعاة التحديا  الحالية والمتوقعة الت  ما
، يم ن إبراا عدة مستتتتتتتتتاقا  لتع ي  عمل الفتنة )دون المستتتتتتتتتاس بل  ق ية 5تنف ذ الت اماتها بموج  المادة 

 (:مستحبفية أخرى 
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عفا نحو ما تب َّن فل مناستتتتتتتتتبا  مختففة، ُتم َّن مدخال  الخبراء المستتتتتتتتتت يضتتتتتتتتتة التل  )أ( 
ن فهم الطفبا  وتح يمها عفا نحو أفضتتتتتتتتتل باستتتتتتتتتتخالل المستتتتتتتتتامل  م 5زفبتها الفتنة المعنية بتنف ذ المادة 

التحنية والحانونية والستتتتتتتياستتتتتتتاتية الرميستتتتتتتية الواقدة فل الطفبا د ولعن كانت لذى المماقستتتتتتتة ُتتبا فل المرحفة  
فل إجراء  ال لفتنة لفمضتتتل قدمال  األولا من عمفية زف  التمديد، فةن التفاعل او تتتافل يم ن أن ي ون مف د

النهاملد وفل لذا الصتدد، ي تستل التحديم فل الوقت المناست  المب َّن أعالى ألمية بالغةد وعفا وجي   التحف ل
من  5أفكاق بشتتلن عمفية التمديد بموج  المادة "الواقدة فل الوققة المعنونة  8الخصتتول، تشتت ر التوصتتية 

إ ااية أو زفبا  منححة، ف نبغل لفري" "إذا قدمت الدول األزراا الطالبة معفوما  إلا ما يفل:   "االتفاقية
بلني يتوا لفدول األزراا  ال د واعتراف"التحف ل أن ينظر مرة أخرى فل االستعانة بمنظما  الخبراء لتحديم آقاء

أو أن تحدم تو تتتتيحا  إ تتتتااية،  ال،  جولري   الطالبة، بعد التواصتتتتل األولل ما الفتنة، أن تعدل زفبها تعديالل 
 ية التل يحدمها الخبراء بالفامدة عفا العمفية فل مرحفة الححة؛ ستعود المدخال  او اا

بتهود ال  جولري ال  اقتباز 5ترتب  ستتتتتتتتترعة تنف ذ االلت اما  المنصتتتتتتتتتول عف ها فل المادة  )ب( 
تعبعتتة المواقد وقتتدقا  التتدولتتة الطرا المتضتتتتتتتتتتتتتترقةد وعفا نحو متتا وقد ذكرى أعالى، تتتلثر  المواقد الوزنيتتة  

جراءا  المتعفحة باأللغام باألامة التل حدثت فل ارونة األخ رة وقد تشت ل أ  أامة والدولية المخصتصتة لإ
كرة أخرى عفا تفك الحدقا د ولذلك، ي تستتتتتل البحا عن التياق ح ثما أم ن العثوق عفيي ال إ تتتتتااية  تتتتتغط

االتفاقية   ألمية بالغةد وفل لذا الصتتتتتدد، يمثل اتبا  نهع مستتتتتتعرض لدعم التنف ذ الذ  يم ن أن تحدمي آلية
ذا قيمة عاليةد فعفا ستتتتتب ل المثال، يم ن أن يؤد  التعاون الوث " ب ن  ال إلا الدول األزراا المتضتتتتترقة أمر 

والفتنتة المعنيتة بتع ي  التعتاون والمستتتتتتتتتتتتتتاعدة، عفا غراق ما حدث فل ارونة  5الفتنتة المعنيتة بتنف تذ المتادة 
زراا، إلا تحديم دعم شتتتتتتامل بشتتتتتت ل أفضتتتتتتل لفدول  األ  االجتما  العشتتتتتترين لفدولاألخ رة تحت قيادة قميق 

األزراا المتضتترقة وإلا تحديد المرشتتح ن فل المستتتحبل لفنهع الفرديةد وعالوة عفا ذلك، يم ن أن يستتاعد 
تكثيد التعتاون ما التهتا  المتانحتة ول عتا  التنستتتتتتتتتتتتتت " ب ن التهتا  المتانحتة، مثتل فري" دعم اوجراءا   

اا المتضرقة فل الحصول عفا مستوى كااِّ من التمويل لخطة عمفها و/أو  المتعفحة باأللغام، الدول األزر 
 زف  التمديد؛ 

من االتفتاقيتة    5ال ت ال عف هتا الت امتا  بموجت  المتادة  ال دولتة زرفت   30بمتا أن أيثر من   )ج( 
حدم و النظر إلا الوت رة الحالية ألنشتتتتتتتتتطة إاالة األلغام، فمن المرجو أن يظل عدد زفبا  التمديد التل ستتتتتتتتتتُ 

فل الستنوا  الحادمةد ولذلك، ينبغل لفدول األزراا الراببة فل اال تطال  بوالية داخل الفتنة المعنية ال يب ر 
أن تضتتا فل حستتبانها ما يستتتف مي اال تتطال  بهذى المستتؤولية من وقت زويل وجهد جه دد  5بتنف ذ المادة 

 بواليتها فل  وء التحديا  المحبفةد وينبغل إيالء التمام خال لتع ي  الفتنة حتا تتم ن من الوفاء 

لهتتذى الغتتايتتة، يم ن أن ي يتتد فتو بتتاب عضتتتتتتتتتتتتتتويتتة الفتنتتة أمتتام دولت ن زرف ن ال  تحقيحتت  ‘1’
إ تاف ت ن و/أو تمديد الواليا  داخل الفتنة إلا ثالث ستنوا  من خبرة أعضتامها ويحفل 

 من ع ء العمل المفحا عفا عات" كل عضو من أعضامهاد 

تمديدد وثمة خياق آخر يتمثل فل إنشتتتتتتاء فري" فرعل غ ر قستتتتتتمل مخصتتتتتت  لطف  ال ‘2’
وستتتتتتيستتتتتتاعد لذا الفري" الفرعل، الخا تتتتتتا لمستتتتتتؤولية لذى الفتنة، الفتنة فل تحديم أ  
متتدخال  متتتديتتةد ويم ن أن ي ون لهتتذا الفري" الفرعل دوق مف تتد فل توستتتتتتتتتتتتتتيا نطتتاو  
الحواق ودعم واليتة الفتنتتة فل إجراء تحف تتل عتالل التودة عفا الرغم من ايتادة زفبتتا   

حستتتتتتتتتتتتتتبان استتتتتتتتتتتتتتتعداد الدول األزراا األخرى وأصتتتتتتتتتتتتتتحاب  فل الال التمديد المحدمة، آخذ
 المصفحة المعن  ن لدعم الفتنة دون أن ي ون بمحدوقلم االلت ام الكامل حيال عمفهاد

ثمتتة زريحتتة أخرى لمعتتالتتتة ال يتتادة المتوقعتتة فل زفبتتا  التمتتديتتد التل يتع ن تحتتديمهتتا   ‘3’
التل تتختذلتا التدول   وتحف فهتا فل الستتتتتتتتتتتتتتنوا  الحتادمتة تتمثتل فل  تتتتتتتتتتتتتتمتان تنف تذ الحراقا 
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توف ر مواقد إ تتتتتتتتتتااية لوحدة دعم التنف ذد وتم االعتراا زوال ستتتتتتتتتتنوا  عديدة  بشتتتتتتتتتتان
بللمية وحدة دعم التنف ذ فل عمفية زف  التمديد وفل مستتتتاعدة آلية االتفاقيةد ومن ثم،  
فةن تع ي  قدقة لذى الوحدة ب يادة المواقد من شلني أن يتيو لها تحديم دعم أفضل لفتنة  

ما ال  متماشتتتي ال ستتتي ون ذلك أيضتتت ال،  عفا غراق ما وقد ذكرى آنفو د 5المعنية بتنف ذ المادة 
بتشتتتيا جميا الدول  "الحراق الصتتادق عن اجتما  الدول األزراا الستتابا الذ  يحضتتل 

األزراا الحادقة عفا توف ر أموال إ تااية مخصتصتة لفصتندوو االستتعمانل لوحدة دعم 
، ولو أمر "5  المتتادة  التنف تتذ بغيتتة تغطيتتة تكتتاليد دعم عمفيتتة زفتت  التمتتديتتد بموجتت 

فكاق بشتلن عمفية أ"المعنونة  الواقدة فل الوققة  11ستفطت عفيي الضتوء كذلك التوصتية 
"ينبغل لفتدول األزراا أن التل تن  عفا أنتي   "من االتفتاقيتة  5التمتديتد بموجت  المتادة  

ذ لكل تولل االعتباق الواج  اللت اماتها المتكرقة بتوف ر التمويل الالام لوحدة دعم التنف  
 د"تتم ن من تحديم الدعم المطفوب من الدول األزراا
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