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 اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد
2022یونیو  22-20اجتماعات ما بین الدورات   

 المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو) ، جنیف 
 

 إرشادات للمشاركین 
 
 
 
 

إلى مسائل مواضیعیة. والوفود مدعوة إلى إعداد عروض تقدیمیة بشأن  2022ینقسم برنامج اجتماعات ما بین الدورات لعام 
الوثیقة والتركیز على   الواردة في ھذه  المواضیعیة باستخدام األسئلة  المسائل  فقط منذ االجتماع    تقدیم معلومات جدیدةھذه 

 ع األطراف). اجتما 19التاسع عشر للدول األطراف (
 

نظًرا لحجم العمل الذي یجب التعامل معھ خالل اجتماعات ما بین الدورات لھذا العام ، ما لم یُذكر خالف ذلك ، سیُطلب من  
. دقائق  7-5على  الوفود التي تقدم معلومات محدثة عن التقدم المحرز في تنفیذ التزاماتھا بموجب االتفاقیة قصر مداخالتھا  

مات األخرى التي ترغب في أخذ الكلمة عقب مداخالت ھذه الدول األطراف أن تقصر  ویُطلب من الدول األطراف والمنظ
ق. ویرجى من الوفود إرسال معلومات إضافیة ال یمكن تغطیتھا في الوقت المخصص للعروض التقدیمیة دقائ  5لى  مداخالتھا ع

قع اإللكتروني لالتفاقیة ، ویفضل أن یكون  في وثیقة أطول یمكن أن تتیحھا وحدة دعم التنفیذ لجمیع المشاركین من خالل المو
 ذلك قبل اجتماعات ما بین الدورات إن أمكن.

 
التفكیر في المسائل الجنسانیة والتنوع ، وحیثما أمكن ، إدراج  التقدیمیة ، تُشجع الوفود على  أخیًرا ، عند إعداد العروض 

 بیانات مصنفة حسب العمر والجنس.
 

 سائل المتعلقة بأختصاص اللجنة المعنیة بمساعدة الضحایا من جدول األعمال: الم 3البند 
 

 أسئلة موجھة للدول األطراف التي تنفذ التزامات مساعدة الضحایا بموجب االتفاقیة 
 
من خطة   40إلى  33. ما ھي التحسینات التي تم إجراؤھا لزیادة الرفاھیة وضمان حقوق األلغام بما یتماشى مع اإلجراء 1

 عمل أوسلو؟ 
 
ما ھي التحدیات الرئیسیة في تنفیذ التزامات خطة عمل أوسلو وما ھي العقبات التي تحول دون التغلب على ھذه  . 2

 التحدیات؟
 
 . ما ھي ، إذا كان ذلك مناسبًا ، األولویات الرئیسیة للمساعدة في تنفیذ التزامات دولتك بمساعدة الضحایا؟3
 
اعاة االحتیاجات ووجھات النظر المختلفة للنساء والفتیات والفتیان والرجال . ما ھي الجھود التي بذلتھا دولتك لضمان مر4

 وإبالغ جھود مساعدة الضحایا الخاصة بك؟ 
 
 

 5من جدول األعمال: المسائل المتعلقة بأختصاص اللجنة المعنیة بتنفیذ المادة  4البند 
 

التي طلبت أو أشارت إلى أنھا ستطلب تمدید   أسئلة یجب مراعاتھا في العروض التقدیمیة المقدمة من الدول األطراف
(األرجنتین ، إكوادور ، إریتریا ، غینیا بیساو ، صربیا ، السودان ، تایالند ،  5المواعید النھائیة المنصوص علیھا في المادة 

 دقائق)  10-8الیمن) (
 



 

2 
 

لمضادة لألفراد في المناطق الملغومة  ما ھي الظروف التي تعوق قدرة دولتك على تدمیر أو ضمان تدمیر جمیع األلغام ا -1
 الخاضعة لوالیة دولتك أو سیطرتھا؟

 
ما ھو العمل المتبقي حتى تمتثل دولتك اللتزامھا بتدمیر أو ضمان تدمیر جمیع األلغام المضادة لألفراد في المناطق  -2

 الملغومة الخاضعة لوالیة دولتك أو سیطرتھا؟
 
 و مبرر ھذا الطلب؟ . ما ھو مقدار الوقت المطلوب وما ھ3
 
ما ھي خطة دولتك لتدمیر أو ضمان تدمیر جمیع األلغام المضادة لألفراد في المناطق الملغومة الخاضعة لوالیة دولتك  -4

 أو سیطرتھا؟ 
 
 . ما ھي الجھود التي ستُبذل لضمان االستبعاد الفعلي للمدنیین من ھذه المناطق الملغومة؟5
 
الرئیسیة التي تواجھھا ، إن وجدت ، وما ھي أولویات المساعدة الخارجیة في الوفاء بالتزامات دولتك  . ما ھي التحدیات 6

 حتى فترة التمدید المطلوبة وخاللھا؟ 5بموجب المادة 
 
 . ما ھي الجھود التي بذلتھا دولتك لضمان مراعاة االحتیاجات ووجھات النظر المختلفة للنساء والفتیات والفتیان والرجال7

 وإرشاد جھود التنفیذ التي تبذلونھا؟
 
 
 

 دقائق)  7-5أسئلة للنظر فیھا في عروض الدول األطراف التي قدمت خطط عمل محدثة (
 
. ما ھو التقدم الذي تم إحرازه في تنفیذ البرنامج الوطني إلزالة األلغام في دولتك منذ آخر تحدیث تم تقدیمھ إلى الدول  1

 عشر للدول األطراف؟ األطراف في االجتماع التاسع 
 
 ؟5. ما ھو العمل المتبقي حتى تمتثل دولتك اللتزاماتھا بموجب المادة 2
 
 بما في ذلك التوعیة بمخاطر األلغام وجھود الحد منھا؟ 5. ما ھي خطة دولتك لتنفیذ المادة 3
 
 بحلول موعدھا النھائي؟ 5مادة . ھل دولتك على الطریق الصحیح للوفاء بالتزاماتھا المتعلقة بإزالة األلغام بموجب ال4
 
. ما ھي التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا ، إن وجدت ، وما ھي أولویاتك للمساعدة الخارجیة لدعم وفاء دولتك بالتزاماتھا  5

 ؟ 5بموجب المادة 
 
والفتیات والفتیان والرجال . ما ھي الجھود التي بذلتھا دولتك لضمان مراعاة االحتیاجات ووجھات النظر المختلفة للنساء 6

 وإرشاد جھود التنفیذ الخاصة بك؟
 
 

 دقائق)   5(  5أسئلة للنظر في العروض المقدمة من جمیع الدول األطراف األخرى في عملیة تنفیذ المادة 
 
تقدیمھ إلى الدول  . ما ھو التقدم الذي تم إحرازه في تنفیذ البرنامج الوطني إلزالة األلغام في دولتك منذ آخر تحدیث تم 1

 األطراف في االجتماع التاسع عشر للدول األطراف؟ 
 
 ؟5. ما ھو العمل المتبقي حتى تمتثل دولتك اللتزاماتھا بموجب المادة 2
 
 ، بما في ذلك التوعیة بمخاطر األلغام وجھود الحد منھا؟ 5. ما ھي خطة دولتك لتنفیذ المادة 3
 
 بحلول موعدھا النھائي؟ 5ء بالتزاماتھا المتعلقة بإزالة األلغام بموجب المادة . ھل دولتك على الطریق الصحیح للوفا4
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. ما ھي التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا ، إن وجدت ، وما ھي أولویاتك للمساعدة الخارجیة لدعم وفاء دولتك بالتزاماتھا  5
 ؟ 5بموجب المادة 

 
حتیاجات ووجھات النظر المختلفة للنساء والفتیات والفتیان والرجال . ما ھي الجھود التي بذلتھا دولتك لضمان مراعاة اال6

 وإرشاد جھود التنفیذ التي تبذلونھا؟
 

  دقائق).  3( 5ستعطى الكلمة للدول األطراف والمنظمات األخرى التي لدیھا مالحظات عامة بشأن تنفیذ المادة 
 

 تعزیز التعاون والمساعدة  من جدول األعمال: المسائل المتعلقة باختصاص  لجنة 7البند 
 

 دقائق)   7-5أسئلة لتنظر فیھا الدول األطراف التي تلتمس المساعدة (
 

ما ھي الجھود التي بذلتھا دولتك لتشجیع تدفق الدعم إلى البرنامج الوطني لألعمال المتعلقة باأللغام ، بما في ذلك عن   .1
الوطنیة رفیعة المستوى على النحو المحدد من قبل الدول األطراف ، بما في ذلك طریق تنفیذ اإلجراءات التي تُظھر الملكیة 

 :عن طریق ضمان
 

 االھتمام والقیادة على مستوى عاٍل في الوفاء بااللتزامات والتصدي للتحدیات ؛ -أ
 كیان الدولة مخولین ومزود بالقدرات البشریة والمالیة والمادیة لالضطالع بمسؤولیاتھ ؛  - ب
 م التحدي وموقعھ وجودتھ أو االلتزام بالحصول على ھذا الفھم على الفور ؛ فھم واضح لحج - ت
 خطة واقعیة ولكنھا لیست غیر طموحة لمواجھة التحدي في أسرع وقت ممكن ؛ و - ث
 .التزام مالي وطني كبیر منتظم من قبل الدولة المتضررة نفسھا - ج

 
 
 صلة، الستكشاف مصادر تمویل بدیلة و / أو مبتكرة؟ ما ھي الجھود التي بذلتھا دولتك ، إذا كان ذلك ذات   -2
 
ما ھي الجھود التي بذلتھا دولتك لضمان الحوار المنتظم مع أصحاب المصلحة الوطنیین والدولیین بما في ذلك من   -3

 خالل إنشاء منصة وطنیة؟
 
 ؟ما ھي التحدیات التي تواجھھا دولتكم في ھذا الصدد وماذا كانت نتائج ھذه الجھود -4
 
كیف طورت دولتك وعززت التعاون الثنائي واإلقلیمي والدولي ، بما في ذلك التعاون بین بلدان الجنوب من خالل تبادل  -5

 الخبرات الوطنیة والممارسات الجیدة والموارد والتكنولوجیا والخبرة لتنفیذ االتفاقیة؟ 
 
 

 دقائق)  5المساعدة (أسئلة لتنظر فیھا الدول األطراف التي في وضع یمكنھا من تقدیم  
  
. كیف طورت دولتك وعززت التعاون الثنائي واإلقلیمي والدولي ، بما في ذلك التعاون بین بلدان الجنوب من خالل تبادل 1

 الخبرات الوطنیة والممارسات الجیدة والموارد والتكنولوجیا والخبرة لتنفیذ االتفاقیة؟ 
 
الممكنة لدعم الدول األطراف التي تسعى للحصول على المساعدة إلكمال . كیف استخدمت دولتك بشكل فعال جمیع السبل 2

تنفیذ التزاماتھا المتعلقة بإزالة األلغام ودعم التوعیة بمخاطر األلغام ، وتدمیر المخزونات ، واعتماد تدابیر التنفیذ الوطنیة 
 المناسبة ، فضالً عن تلبیة احتیاجات الضحایا و ضمان حقوقھم؟

 
 ھد الذي بذلتھ دولتك الستكشاف جمیع مصادر التمویل البدیلة و / أو المبتكرة الممكنة.. ما ھو الج3
 
. ما ھو الدعم الذي قدمتھ دولتك لتنفیذ استراتیجیات وخطط عمل وطنیة واضحة وقائمة على األدلة لمعالجة المناطق 4

 الملغومة؟
 
خالل میزانیة اإلجراءات المتعلقة باأللغام ، و / أو من خالل دمج  . ما ھو الدعم الذي قدمتھ دولتك لمساعدة الضحایا من 5

 مساعدة الضحایا في جھود التنمیة والجھود اإلنسانیة األوسع؟
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 . ما ھي الجھود التي بذلتھا دولتك لتنسیق دعمھا للتنفیذ الفعال اللتزامات االتفاقیة من قبل الدول األطراف المتأثرة؟6
 
لنساء والفتیات والفتیان والرجال . ما ھي الجھود التي بذلتھا دولتك لضمان مراعاة االحتیاجات ووجھات النظر المختلفة ل7

 وإبالغ جھود التعاون والمساعدة التي تبذلونھا؟ 
 
 

 من جدول األعمال: المسائل المتعلقة باختصاص لجنة االمتثال التعاوني  8البند 
 

لألفراد   األسئلة المعروضة على الدول األطراف للنظر فیھا والتي تم اإلبالغ فیھا عن ادعاءات باستخدام األلغام المضادة
 دقائق)  5-7(
 
ھل تستطیع دولتك تقدیم معلومات محدثة عن التدابیر المتخذة للتصدي الدعاءات استخدام األلغام المضادة لألفراد في   -1

 دولتك؟
 
. إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد ، فما ھو التقدم الذي أحرزتھ دولتك التخاذ جمیع التدابیر القانونیة واإلداریة وغیرھا من 2
لتدابیر المناسبة لمنع وقمع أي نشاط محظور بموجب ھذه االتفاقیة یقوم بھ أشخاص أو في إقلیم یخضع لوالیتھا أو  ا

 سیطرتھا؟ 
 

 دقائق)  7-5أسئلة لتنظر فیھا جمیع الدول األطراف (
 
ؤتمر االستعراضي . إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد ، فما التقدم الذي أحرزتھ دولتك حتى تتخذ ، في موعد ال یتجاوز الم 1

، جمیع التدابیر القانونیة واإلداریة وغیرھا من التدابیر المناسبة لمنع وقمع أي نشاط محظور بموجب   2019الرابع لعام 
 ھذه االتفاقیة یضطلع بھ األشخاص أو على األراضي الواقعة تحت والیتھا القضائیة أو سیطرتھا؟ 

 
 باختصاص الرئیس  من جدول األعمال: المسائل المتعلقة 9البند 

 
 أ. التعمیم 

 
 دقائق)  5أسئلة لتنظر فیھا الدول غیر األطراف (

 
. ھل اتخذت دولتك أي خطوات عملیة ، مثل االلتزامات الرسمیة بعدم استخدام أو إنتاج أو نقل المواد المضادة لألفراد ،  1

 أو تدمیر المخزونات؟ 
 
 االنضمام إلیھا على المدى القریب والمتوسط والبعید؟. ما ھو موقفك من التصدیق على االتفاقیة أو 2
 
 . ما ھو السبب الرئیسي لعدم انضمام دولتك إلى االتفاقیة؟ 3
 

 دقائق) 5أسئلة لتنظر فیھا جمیع الدول األطراف (
 
ألطراف  ما ھي اإلجراءات التي اتخذتھا دولتك منذ االجتماع التاسع عشر للدول األطراف لتشجیع انضمام الدول غیر ا -1

 رسمیًا إلى االتفاقیة؟
 
 . ما ھي اإلجراءات التي اتخذتھا دولتك إلدانة انتھاك قواعد االتفاقیة؟ 2
  

 ب. تدمیر مخزونات األلغام المضادة لألفراد واالحتفاظ بھا 
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 دقائق)  7-5(   4أسئلة لتنظر فیھا الدول األطراف التي ھي بصدد تنفیذ المادة 
 
 
في أقرب وقت  4لتكثیف الجھود لضمان استكمال االلتزامات المتبقیة / المستمرة بموجب المادة . ما ھي خطة دولتك 1

 ممكن؟
 
 وما ھي معالم اإلنجاز؟ 4. ما ھي الخطة المحددة زمنیاً الموضوعة للوفاء بالتزامات دولتك بموجب المادة 2
 
 ع السادس عشر للدول األطراف؟منذ االجتما  4. ما ھو التقدم الذي أحرزتھ دولتك في تنفیذ المادة 3
 
 ھل ھناك أي مسائل مثیرة للقلق أو تحدیات تواجھھا دولتك في جھودھا لتحقیق تدمیر مخزونات األلغام المضادة لألفراد؟  -4
 
 . ما ھو تاریخ االنتھاء المتوقع؟5
 
م المضادة لألفراد على سبیل  . ھل اكتشفت دولتك أي مخزونات لم تكن معروفة من قبل وما ھي خططك لتدمیر ھذه األلغا6

 األولویة العاجلة وفي موعد ال یتجاوز ستة أشھر بعد اكتشافھا؟ 
 

دقائق)   7-5( 3األسئلة المعروضة على الدول األطراف التي أبلغت عن احتفاظھا بألغام مضادة لألفراد بموجب المادة 
 للنظر فیھا 

 
الجھود التي بذلتھا دولتك لمراجعة عدد األلغام المحتفظ بھا للتأكد من  منذ االجتماع التاسع عشر للدول األطراف ، ما ھي  -1

 أنھا ال تتجاوز الحد األدنى الضروري تماًما لألغراض المسموح بھا؟
 
 . ھل دمرت دولتك كل تلك األلغام المضادة لألفراد التي تتجاوز ھذا العدد؟ 2
 
ظ بھا وما ھي نتائج ھذا االستخدام ، بما في ذلك على سبیل ما ھي األغراض التي استخدمت من أجلھا األلغام المحتف -3

 المثال:
 

 أ. ما ھي تقنیات الكشف عن األلغام أو إزالتھا أو تدمیرھا التي تم تطویرھا / یتم تطویرھا؟ 
 ب. ما ھو التدریب على كشف األلغام أو إزالتھا أو تدمیرھا؟

 ج. ما عدد األفراد الذین تم تدریبھم وإلى أي مستوى؟
 
 ما ھي الجھود التي بُذلت الستكشاف البدائل المتاحة الستخدام األلغام الحیة المضادة لألفراد في أنشطة التدریب والبحث؟ -4


