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 االجتماع العشرون 

 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 25-21 جنيف،

 من برنامج العمل المؤقت  10البند  
 النظر في الحالة العامة لالتفاقية وسير عملها

 2023-2022أنشطة وأولويات التنفيذ للفترة   

   *مقّدم من رئاسة االجتماع العشرين للدول األطراف )كولومبيا(  

 أنشطة الرئاسة -أوالا  

إلى  2021ثمانية اجتماعات للجنة التنسيق خالل الفترة من كانون األول/ديسمبر    اسةالرئ   تترأس -1
  كرررانون األول/   9، بمرررا     لرررا اجتمررراج أول  للجنرررة التنسررررررررررررريق ع  رررد     2022تشررررررررررررررمن ال ررران /نو مبر  

 ردت  ع  . وبسرررررررررررررربرر ال يود المسررررررررررررررتمرة،  2022كرانون ال ران /انراار   21ومعتكف ع  رد      2021 ديسرررررررررررررمبر 
    شكل ا تراض .االجتماعات  

تنسرررررررريق  وتولتأربعة اجتماعات للجنة المعنية باالمت ال ال ائم على التعاون،   اسررررررررةالرئ   توترأسرررررررر  -2
أعمررال اللجنررة. وترد أنشررررررررررررررذررة وأولومررات التنفيرري المتعل ررة برراللجنررة    وثي ررة اللجنررة الم رردمررة إلى االجتمرراج 

  العشرمن للدول األطراف.

االتفاقية ولجانها المواضرررررررررريمية  ل ة عمل  اسررررررررررةرئ   ت، اسررررررررررت ررررررررررا 2022آ ار/مارس   10و    -3
 7الرردول األطراف بررة ميررة الت يررد بررالموعررد النهررائ  لت ررديم الت ررارمر السررررررررررررررنومررة بموجررر المررادة     يهررا  ّكرت
الدول األطراف على إدراج معلومات كمية ونوعية مفصررلة عن تنفيي التماماتها   شررجعتنيسرران/أبرملو و  30)

 بما اتماشى مع دليل اإلبالغ والتمامات خذة عمل أوسلو.  5بموجر المادة 

برسرالة إلى اليونان بشرةن التماماتها بتدمير موموناتها   اسرةالرئ  ت، بع  2022سران/أبرمل  ني  1و    -4
اجتماج متابعة مع المم ل الدائم لليونان   اسرررررررررةالرئ  ت، ع د2022 ممران/اونيه  10و    .4بموجر المادة 

تماعات ما بين لدى األمم المتحدة لمواصرلة مناقشرة  يا المسرةلة وتشرجيع مشراركة اليونان النشرذة خالل اج
تواصرررررررل مع الدول األطراف    االجتماج العشررررررررمن للدول األطراف،  ال     سرررررررتمرارالعلى ا   هاالدورات و 

 اتماشى مع خذة عمل أوسلو. بما

 استودام روسيا لأللغام    أوكرانيا.    يها رسالة تدان اسةالرئ  ت، نشر 2022نيسان/أبرمل   5و    -5

  

مة لها.تةخر ت ديم  يا الوثي ة لظروف خارجة عن إرادة  *  الجهة الم دِّّ
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رسرالة إلى جميع الدول األطراف الت  تحتف  بةلغام  اسرةالرئ  ت، بع  2022نيسران/أبرمل    13و    -6
مني أك ر من عامين، بغرض تشرجيعها  7والت  لم ت دم ت رمرًا عن الشرفايية بموجر المادة  3بموجر المادة 

مال ظات أولية بشررررةن  اسررررةالرئ   تة عمل أوسررررلو. وبعد  لا، صررررا على اإلبالغ تمشرررريًا مع االتفاقية وخذ
 .3والمادة  4 الة تنفيي المادة 

ونسررت ت الرئاسررة مع لجنة التنسرريق ومع رئاسررة االجتماج التاسررع عشررر للدول األطراف ) ولنداو ومع   - 7
متعلق بتنفيي اتفاقية  ظر  الرئاسرررررة المعينة للمؤتمر السرررررنوا الحادا والعشررررررمن )ألمانياو مسرررررةلة ت ديم ال رار ال 

 استعمال وتوممن وإنتاج ون ل األلغام الم ادة لأل راد وتدمير تلا األلغام للجممية العامة لألمم المتحدة. 

دعم الردول األطراف وآليرة  لتؤكردأوكرانيرا  مم رل  ب  اسررررررررررررررةالرئر   ت، الت ر 2022 ممران/اونيره    15و    -8
 5ولمناقشرررررررة المسرررررررائل المتعل ة بتنفيي أوكرانيا اللتماماتها بموجر المادة      مجال التنفيياالتفاقية لجهود ا 

 . 4والمادة 

اجتماعات ما بين الدورات.  اسرررررررررةالرئ   ت، ترأسررررررررر 2022 ممران/اونيه    22إلى  20و   الفترة من  -9
التنسرررررررريق بين موتلف لجان االتفاقية.   اسررررررررة أنشررررررررذةالرئ   شررررررررجعتات،  الجتماعات ما بين الدور   وتح رررررررريراً 
 .و1)3والمادة  4مال ظات أولية بشةن  الة تنفيي المادة  اسةالرئ  توصا 

المتم لة    تعممم تنفيي االتفاقية وقواعد ا وإضرررررفاا الذابع  اسرررررةالرئ ب  المنوطة واليةالوتمشررررريًا مع  -10
ديات المتعددة األطراف والمنتديات اإلقليمية  ات الصررلة، وكيلا على العالم  عليها، بما     لا    المنت 

 بالجهود التالية: ةساالرئ  تالصعيد الوطن ، اضذلع

من مم ل  الدول  ير األطراف، بما     لا أثناا ل ااات    عددب   او رم ه  اسررررةالرئ  تالت  )أو 
ومنغوليا،    و ييت نام،  ،وجمهورمة الو الديم راطية الشررررررررعبية أ ربيجان، وأرمينيا، وجمر مارشررررررررال، ثنائية مع

ونيبال، وتبادلوا المراسررررررررررررالت. وشررررررررررررمل  لا ع د اجتماعات مع المبعوا الوا     نيومور  واجتماعات 
 ثنائية    جنيف؛

لق بتح يق العالمية    إطار  عبند جداد    جدول األعمال ات  اسرررررررة ب ضرررررررا ةالرئ قامت   )بو 
 لجنة التنسيق؛

برسررررررررررررالة إلى جميع المم لين الدائمين لجميع الدول  ير األطراف      اسررررررررررررةالرئ  تبع   )جو 
  يها على المشاركة بنشاط    االجتماج العشرمن للدول األطراف؛ مشجعهت جنيف 

لالسرررررررتفادة من االجتماج العشررررررررمن للدول      األعمال التح ررررررريرمة اسرررررررةئ الر   شررررررررعت )دو 
 م   قدمًا    جهود تح يق عالمية االتفاقية.من أجل الاألطراف 

المتم لة    تعبئة موارد كايية لتمومل عمليات و دة دعم   اسرررررررررةالرئ المنوطة ب والية الوتمشررررررررريًا مع   -11
المؤتمر السنوا السابع إلعالن التبرعات من أجل تنفيي  ، 2022آ ار/مارس   1،    اسةالرئ   تالتنفيي، ترأس

 .و2)اتفاقية  ظر األلغام الم ادة لأل راد

دان  يها مماعم اسررررررتودام ميانمار لأللغام ت رسررررررالة   اسررررررةالرئ  ت، نشررررررر 2022تموز/اوليه    25و    -12
 الم ادة لأل راد.

المتم لة    أخي زمام القيادة بشررةن المسررائل المتصررلة باالشررتراكات  اسررةالرئ ب   المنوطة لواليةلوو  ًا  -13
 رصرررررررررررررررة مؤتمر إعالن    اسرررررررررررررررةالرئر   تمن االتفراقيرة، ا تنمر   14الم ررة لألمم المتحردة المتل راة عماًل برالمرادة  

  

 ./https://www.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/documents و1)
 ./https://www.apminebanconvention.org/en/pledging-conferences/7pc و2)

https://www.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/documents/
https://www.apminebanconvention.org/en/pledging-conferences/7pc/
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دة ة ير الرسرررررمي  اتالتبرعات واالجتماع الجتماج العشررررررمن للدول األطراف لتشرررررجيع الدول األطراف  ل الممهِّ
اتسررّنى اسررتمرار التوذيج لالجتماج العشرررمن للدول    كيماد ع اشررتراكاتها الم ررة    أقرب وقت ممكن على 

المسررررررائل  أن تح  ت منأي ررررررًا برسررررررائل تتعلق بحالة االشررررررتراكات و  اسررررررةالرئ  تاألطراف دون عوائق. وبع  
 مدرجة على جدول أعمال لجنة التنسيق. ستظل المتعل ة باالشتراكات الم ررة

، جميع الدول األطراف إلى إجراا  2022أيار/مااو    19،    اسرررةالرئ  تاإلضرررا ة إلى  لا، دعوب  -14
مناقشررة  ير رسررمية بشررةن إمكانية التنبؤ المال  باالشررتراكات الم ررة لألمم المتحدة واسررتدامتها. وعلى وجه  

دم     ق  مع الو ود بشرررررررةن االقترال المتعلق ب رار اتعلق بالمسرررررررائل المالية  اسرررررررةالرئ  تالوصرررررررو ، تشررررررراور 
من أجل    ن للدول األطرافم االجتماج العشررررر  إلىت ديم م ترل  بغيةاالجتماج التاسررررع عشررررر للدول األطراف  

،  2022 ممران/اونيرره    22إلى    20. وخالل اجتمرراعرات مرا بين الردورات الت  ع رردت    الفترة من  اعتمررادا
إلى الدول األطراف مشرروج م رر بشرةن االشرتراكات الم ررة، ات رمن التعلي ات الواردة خالل   اسرةالرئ   تمقد

 ت، كتب 2022أالول/سرررررررربتمبر  15. و   2022أيار/مااو  19المشرررررررراورات  ير الرسررررررررمية الت  ع دت    
 م ترل.عدم تل   أا تعلي ات أخرى على الم رر التبلغها ب إلى جميع الدول األطراف  اسةالرئ 

الجدد للموا  ة  أصرحاب المناصررالمتم لة    اقترال مجموعة من  بالرئاسرة  المنوطة واليةلوو  ًا ل -15
تدعو   2022نيسرران/أبرمل   29برسررالة      اسررةالرئ   تعليها من جانر االجتماج ال ادم للدول األطراف، بع  

،    وضررررررررع 2022الول/سرررررررربتمبر  أ  25مني   اسررررررررة،الرئ   تالدول األطراف إلى إبداا ا تمامها. وشرررررررررع  يها
أبدته  يااال تمام ال اهدف،    ضررررررررروا الصررررررررريغة النهائية للم ترل المممع طر ه على الدول األطراف اليا

  شرررررررررررعت   التوازن على الصررررررررررعيد اإلقليم  وكيلا بين الدول األطراف الت   إلى تح يق  ،الدول األطراف
مسررراعدة تنفيي االلتمامات الرئيسرررية لالتفاقية، والدول الت        وضرررع يمكنها من ت ديم مسررراعدة مالية أو  

 ، والدول األطراف األخرى.من نوج آخر

دول األطراف الم رر ع دا    جنيف، األعمال التح رريرمة لالجتماج العشرررمن لل اسررةالرئ   تونسررت  -16
     إطار د اجتماج  ير رسرررررررم   ع  . و 2022تشررررررررمن ال ان /نو مبر   25إلى  21سرررررررومسررررررررا،    الفترة من 

 المتعلق. ونظرًا لتحسررن الوضررع 2022أالول/سرربتمبر    19الجتماج العشرررمن للدول األطراف    ل التح ررير
 األطراف   ورمًا. ، سيع د االجتماج العشرون للدول19-بجائحة كو يد

 أولويات التنفيذ  -ثانياا  

   المجرراالت  ات األ ميررة   المتصررررررررررررررلررة بهررال يود  الر ع الترردرمج  لمع تراجع الجررائحررة العررالميررة و  -17
انبغ       يا الم رررررمار، زمادة األنشرررررذة المتعل ة بتح يق العالمية. و أصررررربا من الممكن  لتح يق العالمية، 

ق بين الدول األطراف والشرررررررركاا بغية إ راز ت دم    تح يق العالمية قبل  إاالا أولومة لتعممم النهج ال منسرررررررت
  2023المؤتمر االسررررررررررتعراضرررررررررر  الوام . ومشررررررررررمل  لا التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية    عام  

 من أجل تح يق العالمية.  لالرت اا بمستوى التنسيق

للدعوة الت  وجهها لها االجتماج التاسررع عشررر  ، لم تسررتجر إرمترما  2022أالول/سرربتمبر    1 وبحلول  -18
وت ديم طلر تمداد   5دون تةخير     وار تعاون  مع اللجنة المعنية بتنفيي المادة    للدول األطراف للمشاركة
لك  انظر ييه االجتماج العشررون للدول األطراف و  ًا للعملية   2022آ ار/مارس  31   موعد ال اتجاوز 

 الت  وضعها االجتماج السابع للدول األطراف. وستظل الجهود الرامية إلى إشرا  إرمترما تشكل أولومة.

 التح ق على سرررررررررررررربيرل   ، انبغ 4وييمرا اتعلق برالردول األطراف الت  عليهرا التمامرات بموجرر المرادة  -19
يمكنهرا    4بموجرر المرادة    المحرددة لتنفيري التمامراتهرا  نهرائيرةال  تولفرت عن المواعيردالردول الت     من أنولومرة  األ
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، جدول زمن  واضررررررا ل نجاز  وت ديم وتنفيي     مجال التنسرررررريق والتعاون  المعترضررررررةالتغلر على العقبات 
 .األلغام المتبقية    أقرب وقت ممكن بحيث اتسنى لها تدمير موموناتها من

 7،  ر ن عردة دول أطراف تحتف  براأللغرام لم ت ردم ت رارمر را بموجرر المرادة  3اتعلق برالمرادة    وييمرا -20
الحر  على منري سررررررررررررررنرة أو أك ر أو أبلغرت عن ا تفرا هرا بنف  الكميرة من األلغرام عرامرًا بعرد عرام. ومنبغ   

لة عن  الة  مشررررررفوعة بمعلومات مسررررررتكم 7بموجر المادة    ات ارمر  الدول ت دم  يا سرررررربيل األولومة على أن
حد  ال  تتجاوز لك  ال  على أسرررررررررراس سررررررررررنوا بها   األلغام الت  تحتف باسررررررررررتعراض   وت وماأللغام المحتف  بها 

ولومة لمواصررررلة الجهود، األإاالا  أي رررراً   منبغ و ال رررررورا بصررررورة مذل ة لأل راض المسررررمول بها.  األدنى
األلغام الحية الم ررررررادة لأل راد    بالبدائل الممكنة السررررررتودام    لا جهود الرئاسررررررات السرررررراب ة، للتوعية  بما

 أل راض التدرمر والبحث.

 على ولومة األ الحر  على سررررررربيلاالتفاقية، انبغ     جارمة    إطارنجال المداوالت الل ضرررررررماناً و  -21
األمم المتحدة الجتماعات  ر الدعم اليا ت دمةل رررررررمان توا د ع االشرررررررتراكات الم ررة    الوقت المناسرررررررر 

 .14الدول األطراف و  ًا للمادة 

وأخيرًا،   ن و دة دعم التنفيي    جما ال اتجمأ من آلية االتفاقية ومن المهم تيسير أعمالها. و     -22
  يا الصدد، انبغ  إاالا أولومة ل مان إسهام أكبر عدد ممكن من الدول األطراف    أعمالها.
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