
 

 

 

 
 اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد 

 2020 تموز  2 -  حزيران 30 بين الدورات ما االجتماعات 
 

 ( المؤقتاألولي )البرنامج 
 
 

 2020 حزيران 30 -الثالثاء 
 

1000  – 1200 
 

 اجتماعات ثنائية مع اللجان
 

 ثنائية مع ممثلي الدول األطراف. يقتصر هذا الوقت على اللجان والرئيس لعقد اجتماعات 
 

1200– 1300 
 

 افتتاح االجتماعات بين الدورات
 

 السودان، رئيس االجتماع الثامن عشر للدول األطراف  منسيلقي السفير عثمان أبو فاطمة آدم محمد 
(18MSP) اإلنسانية، كلمة  ، والسفير ستيفانو تسكانو، مدير مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض

 افتتاحية.
 

 مالحظات ترحيبية
 
سيقدم رئيس االجتماع الثامن عشر لرؤساء اللجان وممثل عن مراكز التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية 

 مالحظات استهاللية موجزة.
 

 استراحة / أحداث جانبية 
 

1500-1600 
 

 التنفيذ الفعال للجميع: نوع الجنس واالحتياجات المتنوعة في الممارسة العملية  -  حلقة نقاش 

منذ المؤتمر االستعراضي الثالث في مابوتو، كان هناك فهم متزايد للحاجة إلى تعميم المنظور الجنساني 

وفي المؤتمر بصورة منهجية واالحتياجات المتنوعة للمجتمعات المحلية المتضررة في نطاق عمل االتفاقية. 

مام بترجمة هذه التطلعات إلى  االستعراضي الرابع في أوسلو، قررت الدول األطراف اتخاذ خطوة إلى األ

هو زيادة الوعي بقيمة تعميم مراعاة المنظور الجنساني واالحتياجات  حلقة النقاشوالهدف من .  التزامات

المتنوعة للمجتمعات المحلية المتضررة من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية وخطة عمل أوسلو، فضالً عن تعزيز 

أفضل الممارسات والتوصيات  حلقة النقاشذلك عملياً. وسيتبادل أعضاء فهم الدول األطراف لكيفية القيام ب

لدعم مجتمع اإلجراءات المتعلقة باأللغام في تحسين فهم التدابير العملية التي يمكن اتخاذها لتعزيز تعميم 

 مراعاة المنظور الجنساني والتنوع.
 
 

1615– 1645 

 
 

 سينظر فيها االجتماع الثامن عشر للدول األطرافالعرض غير الرسمي لطلبات التمديد التي 
 



 

 

للنظر فيها في   5ستدعى الدول األطراف التي قدمت أو ستقدم طلبات لتمديد المواعيد النهائية بموجب المادة  

االجتماع الثامن عشر للدول األطراف إلى أخذ الكلمة لتقديم عرض غير رسمي لطلبها. وستعقب ذلك جلسة  
 وأجوبة. أسئلة 

 

1700- 1800 

 

 مواءمة التنسيق بين المانحين لدعم تنفيذ خطة عمل أوسلو حلقة نقاش:
 
والتعاون والمساعدة عنصر رئيسي في اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد. وفي حين أن الدول مسؤولة  

سيطرتها، فقد فهمت الدول األطراف في نهاية المطاف عن تنفيذ االتفاقية في المناطق الخاضعة لواليتها أو 
إلى زيادة  حلقة النقاشهدف تأن األهداف المشتركة لالتفاقية يمكن النهوض بها من خالل تعزيز التعاون. و

الوعي باإلجراءات المتصلة بالتعاون والمساعدة الواردة في خطة عمل أوسلو واستكشاف جوانب هامة 
للتعاون والمساعدة )أي الملكية الوطنية وتنسيق المانحين والتعاون فيما بين بلدان الجنوب( لضمان إحراز  

 . 2025تقدم حقيقي في تحقيق طموحات الدول األطراف لعام 

 
 2020 تموز   1 - بعاء األر

 

1000  – 1200 

 

 اجتماعات ثنائية مع اللجان
 

 يقتصر هذا الوقت على اللجان والرئيس لعقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي الدول األطراف. 
 

 استراحة / أحداث جانبية 
 

1500– 1600 
 

 

 الطوارئ اإلنسانيةسالمة وحماية الناجين من األلغام في حاالت المخاطر وحاالت حلقة نقاش: 
 
يمكن أن يتأثر الناجون من األلغام األرضية، مثل غيرهم من األشخاص ذوي اإلعاقة، بشكل غير متناسب 
في حاالت الخطر وحاالت الطوارئ اإلنسانية، ما لم يتم النظر في تدابير التخفيف واالستجابة المناسبة في 

األطراف ملتزمة بالتصدي   (، ال تزال الدول40الوقت المناسب. وكما تقتضي خطة عمل أوسلو )العمل #

هو زيادة التفاهمات بشأن أهمية سالمة وحماية الناجين   هالخبراء هذ حلقة نقاشلهذا التحدي. والهدف من 
من األلغام في حاالت الخطر وحاالت الطوارئ اإلنسانية في البلدان المتضررة من األلغام. وبالنظر إلى  

سيهدف الفريق أيضا ً إلى لفت االنتباه إلى األثر غير  ،COVID-19األزمة الحالية الناجمة عن جائحة 
 المتناسب لهذه األوبئة على الناجين من األلغام. 

 
 

 

1615 -  1715     

 
 
 
 
 
 

 

 
 التصدي لأللغام المضادة لألفراد ذات الطابع المرتجل في إطار االتفاقيةحلقة نقاش: 

 
في انخفاض عدد اإلصابات منذ دخولها   بإزالة األلغام إسهاما كبيراً وقد أسهم تنفيذ أحكام االتفاقية المتعلقة 

، كان هناك عدد متزايد من اإلصابات، ويرجع ذلك جزئياً  إلى زيادة  2014ومع ذلك، ومنذ عام    حيز النفاذ.

ل  هو التذكير بفهم الدو حلقة النقاشاستخدام األلغام المضادة لألفراد ذات الطبيعة المرتجلة. والهدف من 
األطراف لمكان األلغام المضادة لألفراد ذات الطابع المرتجل في إطار االتفاقية، واستكشاف نهج خطة عمل  

 أوسلو لمعالجة هذه المسألة، وأفضل الممارسات في اإلبالغ، وأهمية تصنيف األجهزة والتوجيه المتاح.

 
 

 
 



 

 

 سينظر فيها االجتماع الثامن عشر للدول األطرافالعرض غير الرسمي لطلبات التمديد التي  1800  - 1730
 

للنظر فيها في   5ستدعى الدول األطراف التي قدمت أو ستقدم طلبات لتمديد المواعيد النهائية بموجب المادة  

ض غير رسمي لطلبها. وستعقب ذلك جلسة  االجتماع الثامن عشر للدول األطراف إلى أخذ الكلمة لتقديم عر 
وأجوبة. أسئلة   

 
 2020 تموز 2 - الخميس 

 

1000  – 1200 
 

 اجتماعات ثنائية مع اللجان
 

 يقتصر هذا الوقت على اللجان والرئيس لعقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي الدول األطراف. 
 

1200 -  1300 
 

 التعاوني واتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد االمتثال حلقة نقاش: 
 
تتمتع االتفاقية بمعدل عال من امتثال الدول األطراف ألحكامها. ومع ذلك، قد ُينظر في بعض الحاالت إلى  
التنفيذ على أنه متوقف أو ال يتماشى مع مبدأ تنفيذ االتفاقية "في أقرب وقت ممكن".  وفي حاالت أخرى،  

من الصعب على الدول األطراف تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها المشتركة. جعل عدم اإلبالغ 
إلى دراسة بعض تحديات االمتثال التي تواجهها االتفاقية واستكشاف إجراءات االمتثال   حلقة النقاشهدف  تو

لدعم   ذات الصلة التي اعتمدتها الدول األطراف في المؤتمر االستعراضي الرابع وفي خطة عمل أوسلو
 التنفيذ التعاوني لالتفاقية.   

 

 استراحة / أحداث جانبية 
 

1500-1545 

 

 العرض غير الرسمي لطلبات التمديد التي سينظر فيها االجتماع الثامن عشر للدول األطراف
 

للنظر   5ستدعى الدول األطراف التي قدمت أو ستقدم طلباً لتمديد الموعد النهائي المحدد لها بموجب المادة 

فيه في االجتماع الثامن عشر للدول األطراف إلى أخذ الكلمة لتقديم عرض غير رسمي لطلبها. وستعقب 
 ذلك جلسة أسئلة وأجوبة. 

 
1600  – 1645 

 
عرض من مبادرة  -عرض تقديمي عن بدائل استخدام األلغام الحية المضادة لألفراد ألغراض التدريب 

 TDI التنمية
 

 1700 - 1745   

 

 
 الطريق نحو االجتماع الثامن عشر للدول األطراف

 
 )الرئيس( (18MSP) االجتماع الثامن عشر للدول األطرافعرض مشروع برنامج عمل  ▪
   (18MSP) معلومات مستكملة عن األعمال التحضيرية لالجتماع الثامن عشر للدول األطراف ▪

 )سويسرا(
 (18MSP) لالجتماع الثامن عشر للدول األطراف والتنظيميةعرض تقديمي عن المسائل المالية  ▪
 برنامج الرعاية )منسق برنامج الرعاية( ▪

 

1745 -  1800 
 

 

 2020اختتام االجتماعات بين الدورات لعام 

 


