
 

 
 
 

 

 

 اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد

 2022یونیو  22 -یونیو   20 -اجتماعات ما بین الدورات 

 المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو) ، جنیف 

 

 البرنامج 

 

 2022حزیران  20 -االثنین
 افتتاح اجتماعات ما بین الدورات -1 1000-1015

الممثلة الدائمة لكولومبیا لدى األمم المتحدة في  السفیر الفارو إنریكي أیاال میلیندیز، القائم باألعمال،سعادة  
) وسعادة  ستیفانو توسكانو ، مدیر مركز 20MSPجنیف ، ورئیسة االجتماع العشرین للدول األطراف (

 مة افتتاحیة.) ، سوف یقدم كلGICHDجنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة (
 

1015 - 1100 
 

 1مالحظات أولیة للجان االتفاقیة -2

وفقًا لتفویض كل منھا ، ستقدم اللجان المواضیعیة مالحظاتھا األولیة حول تنفیذ االتفاقیة وخطة عمل أوسلو  
وجھودھا في بناًء على المعلومات المقدمة من الدول األطراف. كما ستقدم اللجان معلومات عن أنشطتھا 

 الفترة التي تسبق االجتماع العشرین للدول األطراف. 
 

 .المسائل المتعلقة باختصاصات لجنة مساعدة الضحایا 3 11000-13000

خالل ھذا البند من جدول األعمال ، ستعرض اللجنة أنشطتھا منذ االجتماع التاسع عشر للدول األطراف  
األطراف) وتأمالت بشأن تنفیذ الدول األطراف اللتزاماتھا بمساعدة الضحایا  (االجتماع التاسع عشر للدول 

 ).41إلى  33بموجب خطة عمل أوسلو (اإلجراءات من 

ستدعو اللجنة الدول األطراف التي تنفذ التزامات مساعدة الضحایا إلى تقدیم معلومات محدثة عن جھودھا  
 بموجب خطة عمل أوسلو.والتحدیات التي واجھتھا في تنفیذ التزاماتھا 

 
 

 
 .((بلجیكا (الرئیس) ، وسري النكا ، وفرنسا ، والعراق 5اللجنة المعنیة بتنفیذ المادة  1

 .(لجنة مساعدة الضحایا (الجزائر (رئیس) ، إكوادور ، إیطالیا وأوغندا
 .(وھولندا وتایالندلجنة تعزیز التعاون والمساعدة (الیابان (الرئیس) والسودان 

 لجنة االمتثال التعاوني (شیلي ، كولومبیا (الرئیس) ، إسبانیا ، سویسرا ، تركیا 
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 استراحة غداء   1500 - 1300

 
 

1500-1800 

 
 
 5المسائل المتعلقة باختصاصات لجنة تنفیذ المادة  - 4
 

خالل ھذا البند من جدول األعمال ، ستعرض اللجنة أنشطتھا منذ االجتماع التاسع عشر للدول األطراف  
إلجراءات خطة عمل أوسلو المتعلقة بمسح المناطق الملغومة وتأمالت بشأن تنفیذ الدول األطراف 

 ).32إلى  18وتطھیرھا والتوعیة بمخاطر األلغام والحد منھا (اإلجراءات من  
قرارات االجتماع التاسع عشر للدول األطراف ، ستقدم اللجنة أیضاً معلومات عن الجھود المبذولة  وفقاً ل

وااللتزام باإلجراءات ذات الصلة لخطة عمل أوسلو،  5ب المادة لمواصلة تعزیز عملیة طلب التمدید بموج 
 بما في ذلك من خالل االعتماد على المدخالت من جمیع أصحاب المصلحة المعنیین. 

 
 بعد عرض أنشطة اللجنة ، سیتم إعطاء الكلمة للوفود على النحو التالي:

 
  سیُطلب منھا تقدیم طلبات لتمدید المواعید ستتمكن الدول األطراف التي أشارت إلى أن لدیھا أو

لینظر فیھا االجتماع العشرین للدول األطراف (األرجنتین ،  5النھائیة المنصوص علیھا في المادة 
إكوادور ، إریتریا ، غینیا بیساو ، صربیا ، السودان ، تایالند ، الیمن) تقدیم عروض غیر رسمیة  

 لطلباتھم ؛
  األطراف التي ُطلب منھا تقدیم خطط عمل محدثة وفقًا للقرارات المتعلقة بطلبات  ستتمكن الدول

التمدید الخاصة بھا من إلقاء نظرة عامة على خطط عملھا المحدثة (كمبودیا وتشاد وكرواتیا 
 وإثیوبیا والنیجر وجنوب السودان) ؛

  ھ من تقدم في الوفاء  والتي ترغب في عرض ما أحرزت 5الدول األطراف األخرى المنفذة للمادة
 بالمواعید المحددة لھا ؛

  .الدول األطراف والمنظمات الراغبة في المشاركة في المالحظات األولیة للجنة 
  الدول األطراف والمنظمات الراغبة في تقدیم مدخالت بشأن المسائل المتعلقة بعملیة طلب التمدید

 . 5بموجب المادة 

 2022یونیو  21 -الثالثاء 
 
 

 5المسائل المتعلقة باختصاصات لجنة تنفیذ المادة   -4                1100 – 1000
1000-1200  ناجح  2025حلقة النقاش والمناقشة المواضیعیة: االستفادة من كل جھد: نحو عام  -5 

االستعراضي  المحدد في المؤتمر    2025نظًرا ألن الدول األطراف تقترب من الموعد النھائي الطموح لعام   
 5الثالث إلكمال االلتزامات المحددة زمنیاً لالتفاقیة إلى أقصى حد ممكن، ستجري اللجنة المعنیة بتنفیذ المادة  

التعاون والمساعدة مناقشة بشأن مفھوم "كل الجھود المعقولة" ( ) ، الذي تم  AREواللجنة المعنیة بتعزیز 
المتعلقة باأللغام وتطبیقھ في إطار االتفاقیة، وكیف یمكن    تطویره ضمن إطار عمل المعاییر الدولیة لألعمال

 .5لمادة ل  و الكفؤللدول األطراف المتضررة من األلغام ضمان أفضل العناصر الرئیسیة لدعم التنفیذ الفعال 
 
 

سیستكشف الفریق أیًضا أھمیة التعاون والمساعدة من أجل تحقیق األھداف المشتركة للدول األطراف ، بما  
في ذلك تكثیف الحوار بین أصحاب المصلحة ، وتنسیق جھود التعاون والمساعدة ، وتبادل الدروس المستفادة.  
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االجتماع النوع  منظور  دمج  أھمیة  مناقشة حول  الجلسة  ، ستشمل  والخبرات وبالمثل  االحتیاجات  وأخذ  ي 
 المتنوعة لألشخاص في المجتمعات المتأثرة في االعتبار عند تنفیذ التزامات التطھیر والتعاون والمساعدة.

 
ستُدعى الدول األطراف إلى تبادل المعلومات حول النجاحات والتحدیات التي تمت مواجھتھا في تطبیق "كل 

لتنفیذ   المعقولة"  إلى  الجھود  أیًضا  األطراف  الدول  وستُدعى  أوسلو.  عمل  بخطة  الصلة  ذات  اإلجراءات 
حتى   المكثف  التنفیذ  لضمان  والمساعدة  التعاون  جھود  لتنسیق  السبل  أفضل  حول  مناقشات  في  المشاركة 

 . 2024المؤتمر االستعراضي الخامس في عام 
 
 
 

 استراحة غداء  1500-1200
1500-1700  والمناقشة المواضیعیة: تعزیز التعاون من أجل إعادة التأھیل . حلقة النقاش 6 

إعادة التأھیل ھو عنصر أساسي في مساعدة الضحایا. وبینما نجحت بعض الدول األطراف في ضمان تقدیم   
التأھیل   إعادة  تقدیم خدمات  في  تواجھ تحدیات كبیرة  أخرى  أطراف  تزال دول  ، ال  التأھیل  إعادة  خدمات 

التعاون وضمان   تعزیز  ولجنة  الضحایا  بمساعدة  المعنیة  اللجنة  ستستضیف   ، الصدد  ھذا  وفي  استدامتھا. 
والمساعدة فریقًا یھدف إلى استكشاف الدروس المستفادة والتحدیات في تقدیم خدمات إعادة التأھیل وفرص  

 التعاون والمساعدة لدعم ھذه الجھود.
 

المادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والسلوكیة والتواصلیة كما سیستكشف الفریق أھمیة إزالة الحواجز  
للوصول إلى خدمات مناسبة ومیسورة التكلفة ویمكن الوصول إلیھا لضحایا األلغام ؛ واستخدام نھج یشمل 
جمیع   وتقییم  وتنفیذ ورصد  تخطیط  في  المتنوعة  االحتیاجات  االعتبار  في  ویأخذ  واإلعاقة  والعمر  الجنس 

 البرامج. 
 

ستُدعى الدول األطراف إلى تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في تقدیم خدمات إعادة التأھیل ، ودمج 
التأھیل. كما ستدعى الدول   التأھیل في النظم الصحیة ، ومعالجة النقص في الموارد الالزمة إلعادة  إعادة 

لتقد المتاحین  التعاون والمساعدة  تقدیم معلومات عن  إلى  ذلك األطراف  في  بما   ، التأھیل  إعادة  یم خدمات 
التعاون الدولي واإلقلیمي والتعاون فیما بین بلدان الجنوب. ستوفر اللجنة فرصة لمناقشة إمكانیة الوصول ، 
والقدرة على تحمل التكالیف وجودة األجھزة المساعدة لدعم الناجین من األلغام واألشخاص ذوي اإلعاقة في  

 دول األطراف والمنظمات الدولیة ذات الصلة مدعوة للمشاركة في المناقشة. المجتمعات المتضررة. وال
1700-1800  المسائل المتعلقة باختصاصات لجنة تعزیز التعاون والمساعدة -7 

للدول األطراف   التاسع عشر  أنشطتھا منذ االجتماع  اللجنة  البند من جدول األعمال ، ستعرض  خالل ھذا 
األطراف اللتزامات التعاون والمساعدة بموجب خطة عمل أوسلو (اإلجراءات من   وتأمالت بشأن تنفیذ الدول

 ).47إلى  42
  

ستدعو اللجنة الدول األطراف إلى تقدیم معلومات محدثة عن جھودھا والتحدیات المتعلقة بالمسائل المتعلقة 
 بالتعاون والمساعدة.

    2022یونیو  22 – األربعاء

1000 - 1100  المسائل المتعلقة باختصاص لجنة تعزیز التعاون والمساعدة (تابع)  -7 
1100 - 1300  المسائل المتعلقة باختصاص لجنة االمتثال التعاوني  -8 

للدول األطراف   التاسع عشر  أنشطتھا منذ االجتماع  اللجنة  البند من جدول األعمال ، ستعرض  خالل ھذا 
إلى    42األطراف اللتزامات االمتثال بموجب خطة عمل أوسلو (اإلجراءات من  وتأمالت بشأن تنفیذ الدول  

47.( 
 

 1ستدعو اللجنة الدول األطراف التي لدیھا عدم امتثال مزعوم أو معروف لاللتزامات العامة بموجب المادة  
إلى تقدیم معلومات محدثة عن جھودھا لمعالجة ھذه المسائل. كما ستدعو اللجنة الدول األطراف التي لدیھا  
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المادة   بموجب  بشأن  9التزامات معلقة  لتقدیم تحدیث  الكلمة  أخذ  اإلجراء    إلى  العمل   50تنفیذ  برنامج  من 
 المفتوح. 

أخذ   إلى  للجنة  األولیة  المالحظات  مع  التعامل  في  الراغبة  األخرى  والمنظمات  األطراف  الدول  وستُدعى 
 الكلمة. 

 استراحة غداء            1500 – 1300
 
 
 
 
 

1600 – 1500 

 
 
 
 
 الشؤون المتعلقة باختصاصات الرئیس   -9

 التعمیم أ.         
خالل ھذا البند من جدول األعمال ، ستعرض الرئیسة أنشطتھا المتعلقة بالعالمیة. ثم سیدعو الرئیس الدول   

 .المھتمة غیر األطراف المشاركة في االجتماع إلى أخذ الكلمة
رى  وبعد ذلك ، یعطي الرئیس الكلمة للوفود والمنظمات المھتمة لتقدیم آخر المستجدات بشأن أي مسألة أخ

 .(12و  11تتعلق بالعالمیة وفقًا لخطة عمل أوسلو (اإلجراءان 
 

 ب. تدمیر مخزونات األلغام المضادة لألفراد واالحتفاظ بھا       
المخزونات    بتدمیر  المتعلقة  بالمسائل  المتعلقة  أنشطتھ  الرئیس  سیقدم   ، األعمال  البند من جدول  ھذا  خالل 

المسائل المتعلقة باأللغام المضادة لألفراد المحتفظ بھا ألغراض التدریب واألغراض  وبشأن    4بموجب المادة  
. وبعد العرض الذي قدمھ الرئیس ، سوف یتحدث المتحدثون للوفود  3األخرى المسموح بھا بموجب المادة  

 :على النحو التالي
(الیونان وأوكرانیا) لتقدیم    4مادة  أ. ستُدعى الدول األطراف التي لم تلتزم بالمواعید المحددة لھا بموجب ال

 ) ؛ 15إلى    13معلومات محدثة عن تنفیذ التزامات تدمیر مخزوناتھا وفقًا لخطة عمل أوسلو (اإلجراءات من  
 ب. ستُدعى الدول األطراف التي اكتشفت ألغاًما مخزنة لم تكن معروفة من قبل إلى أخذ الكلمة ؛ 

لغام مضادة لألفراد ألغراض التدریب وغیرھا من األغراض  ج. ستُدعى الدول األطراف التي احتفظت بأ
وخطط    3المسموح بھا إلى تقدیم معلومات عن أسباب االحتفاظ بھذه األلغام المضادة لألفراد بموجب المادة  

للقانون. خطة عمل أوسلو (اإلجراءان   المبذولة الستكشاف بدائل وفقاً  و    16استخدام ھذه األلغام والجھود 
17). 
وستُدعى الدول األطراف والمنظمات األخرى الراغبة في التعامل مع المالحظات األولیة للجنة إلى أخذ  د.  

 .الكلمة
1600-1700  األعمال التحضیریة لالجتماع العشرین للدول األطراف -10 
 (أ. عرض مشروع برنامج عمل االجتماع العشرین للدول األطراف (الرئیس 

حضیریة الجتماع األطراف العشرین (تعیین األمین العام للدول األطراف في ب. تحدیث بشأن األعمال الت
 (دورتھ العشرین

األطراف (مكتب   للدول  العشرین  االجتماع  یعقدھا  التي  والتنظیمیة  المالیة  المسائل  تقدیمي عن  ج. عرض 
 (شؤون نزع السالح

 (د. تحدیث برنامج الرعایة (منسق برنامج الرعایة
 ((الرئیس 2023رحة الجتماعات االتفاقیة لعام ه. المواعید المقت
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تحدیث بشأن الجھود المبذولة القتراح مجموعة من شاغلي المناصب لیتم انتخابھم في االجتماع العشرین -ر
 للدول األطراف (الرئیس) 

 ز. مناقشة (الوفود المھتمة) 

 وحدة دعم التنفیذ  -11 1700 - 1720

 وحدة دعم التنفیذ (مدیر وحدة دعم التنفیذ) أ. تحدیث بشأن أنشطة وتمویل  
 ب. مستجدات مؤتمر التعھدات (الرئیس) 

 ج. مناقشة (الوفود المھتمة) 

 حالة االسھامات المقیمة  -12 1720 - 1750

خالل ھذا البند من جدول األعمال ، سیقدم الرئیس تحدیثاً للجھود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن المسائل   
التاسع  المتعلقة بإ التنبؤ المالي واستدامة االسھامات المقررة لألمم المتحدة تمشیاً مع طلب االجتماع  مكانیة 

عشر للدول األطراف لرئیس االجتماع العشرین للدول األطراف " أن تواصل التشاور بھدف تقدیم اقتراح 
 العتماده في االجتماع العشرین للدول األطراف 

 2022اجتماعات ما بین الدورات لعام اختتام  -13 1750 - 1800

، الممثلة الدائمة لكولومبیا لدى األمم المتحدة في سعادة السفیر الفارو إنریكي أیاال میلیندیز، القائم باألعمال 
 .) ستقدم مالحظات ختامیة 20MSPجنیف ، رئیسة االجتماع العشرین للدول األطراف (

 

 

 

 


