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 االجتماع التحضريي األول
 2019أاير/مايو  24جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 5البند 
 لمؤمتر االستعراضي الرابعلواثئق التبادل اآلراء بشأن إعداد 

 مذكرة مفاهيمية بشأن الواثئق املوضوعية للمؤمتر االستعراضي الرابع  
 مقدمة من رئيس املؤمتر االستعراضي الرابع  

 مقدمة -أوالا  
( وثيقيس اسيتعرا  1): هي  املؤمتر االستعراضي  الراعيث ثيواث و ميض موضيوعيس رمي ييسسيعتمد  -1

( إعييييو  3  )2024-2020( خطييييس عميييي  أوسيييي و ل عييييوا  2تتنيييياول  الييييس التنصييييي   لتص ييييي   )
عيس فضيو  هي ه الو ميض املوضيو عشين  امل كرة املصاهيميس الرؤييس األولييس ل رةسيس  سياس . وتوجز ه ه

عييين عم ييييس إعيييدالها واينيييدول اليييزممل لييي لف. وتعييير  املييي كرة املصاهيمييييس كييي لف التوجيييي  عشييين  
 الكيصيس اليت ميكن هبا ل دول األطراف وأصحاب امل  حس اآلخرين امل امهس يف العم يس.

وسيييتكو  عم ييييس إعيييدال هييي ه الو ميييض عم ييييس جامعيييس، وكييي  اليييدول األطيييراف وأصيييحاب  -2
يف سيييياع إعيييدال خطيييس عمييي  م يييامها ال لطيييرر ئرامويييال و  ييييو ال و   و ميييدعو امل ييي حس اآلخيييرين 

و ييييدف الرةسييييس إن أ  تكييييو  الو مييييض املوضييييوعيس اليييي واث ك وييييا أوسيييي و والو مييييض ةا  ال يييي س. 
تعييأ أ  تركييز الو مييض ع ييل التح ييي  العييامل  الشييام ، وأ  ت ييعل إن واضييحس ودييدلة ومييوجزة. وي

. ومين املويال أ  ديدلةاالستجاعس لوجتاها  ومواجوس التحداي  مين خيول إجيرا ا  والتزاميا  
 والتحداي  املتبقيس. الراهنساحلقامض تعرب الو مض املوضوعيس ال واث عن 

 )"وثيقة االستعراض"(االتفاقية وسري عمل استعراض حالة  -اثنياا  
مجييييييث ا ييييياال  وتنصيييييي  حلاليييييس  -ولكنييييي  ميييييوجز  -استعراضيييييا   يييييامو  ةليييييف شيييييك  يس -3

املواضيعيس لوتصاقيس، مبا يف ةلف العامليس، وم اعدة الضحااي، وإزاليس األلايا ، وتيدممل املانيزو  ، 
 والتعاو  وامل اعدة، والشصافيس وتبالل املع وما . 

 
 APLC/CONF/2019/PC.1/3 

االستعراضي الرابعع للعدول األاعرا  املؤمتر 
اج عوإنتععع زينوتعععيف اتفاقيعععة حاعععر اسعععتعمال 

 عام املضعععععادة ل وعععععراد وتعععععدمريععععععل األلغعععععععونق
 األلغام كتل

  4 April 2019 

Arabic 

Original: English 



APLC/CONF/2019/PC.1/3 

GE.19-05583 2 

 وسُتنظَّال وثيقس االستعرا  عشك  مواضيع  من أج  ما ي  :  -4
االتصاقييييييس منييييي  امليييييؤمتر اليييييوارلة يف تنييييياول التقيييييد  اايييييرز يف الوفيييييا   اللتزاميييييا   )أ( 

  لتص ي  والتح ي   ،2014االستعراض  ال الث لعا  
  ديد ا اال  اليت رمبا يكو  التقد  فيوا لو  التوقعا    )ب( 
الوفييا   اللتزامييا  أمييا  ميين  ييداي  جديييدة  2014مييا أشيين منيي  عييا   ديييد  )ج( 
 االتصاقيس و قيض أهدافوا الوارلة يف 
 دييييد ا ييياال  الييييت ميكييين القييييا  عتح يييينا  فيويييا مييين أجييي  ضيييما  تنصيييي   )ل( 

 االتصاقيس عكصا ة وفعاليس. 
عوضيا  عين إجيرا   وسرتكز وثيقس االستعرا  ع ل   ي  االجتاها  ع يل ال يعيد العيامل  -5

   ي  لك  ع د ع ل  دة، مث ال ع  إن ع ورة الواقث ال ي تواجو  االتصاقيس  اليا  والتعبمل عن .
يييق عقيييييا  الييييدول األطيييراف وأصييييحاب امل يييي حس اآلخيييرين عطييييرر   يييييو ال عشيييين  و  -6 ير َّ

والتحييييييداي  يف سييييييياع الوفييييييا   اللتزامييييييا  الييييييوارلة يف االتصاقيييييييس و قيييييييض أهييييييدافوا يف  التقييييييد 
عيييين تنصييييي  ا يييياال  املواضيييييعيس الرمي يييييس لوتصاقيييييس  ييييامها  وتُقييييدَّ  امل. 2019-2014 الصييييرتة
مت يييييال، وم ييييياعدة الضيييييحااي، وإزاليييييس األلايييييا ، وتيييييدممل املانيييييزو  ، والتعييييياو  العاملييييييس، واال )أي

 التاليس: ئ س وامل اعدة، والشصافيس وتبالل املع وما ( من خول تناول األس
اليي ي ُأ ييرز يف تنصييي  االلتزامييا  الييوارلة يف االتصاقيييس منيي  املييؤمتر  هييو التقييد  مييا )أ( 

 االستعراض  ال الث؟
 تقد  التنصي  فيوا أعطن أو غمل كاف؟كا  ما ه  ا اال  اليت   )ب( 
كيف أعاقت التاملا  يف ال ياع العامل  تنصي  االلتزاميا  اليوارلة يف االتصاقييس  )ج( 

 عصعاليس وكصا ة؟ 
مييييييييا هيييييييي  التحييييييييداي  املتبقيييييييييس، مبييييييييا يف ةلييييييييف التحييييييييداي  اينديييييييييدة، اليييييييييت  )ل( 

إلجيرا ا  املتع قييس  أللاييا  يف تنصيي  االلتزامييا  الييوارلة يف تواجووا/سيتواجووا األوسييامل املعنيييس  
 االتصاقيس؟ 

 منييي  االجتاهيييا  العاملييييس الشيييام س دييييد ويتعيييأ أ  تركيييز كييي  التح ييييو  املقدميييس ع يييل  -7
، ولكن إبمكاهنا استاندا  أم  يس قطرييس إةا كاأيت مناسيبس 2014عا  لاملؤمتر االستعراض  ال الث 
ويتعيييأ أ  تكيييو  امل يييامها  اةطييييس ميييوجزة وع ييييطس يف  اجتييياه عيييامل .عشيييك  خييياي لتوضيييي  

 الصوال. 
رسيالس وثيقيس االسيتعرا  عيرب توجيي  عشين   اةطييس وينبا  تقدمي ك  االقرتا ا  وامل يامها  -8

مييث ، isu@apminebanconvention.orgالتييا :    لربيييد اإللكييرتو  إن و ييدة لعييال التنصييي  ع ييل العنييوا
 .mineban@mfa.noسال أ انس إن فريض الرةسس ع ل العنوا  التا : إر
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 خطة عمل أوسلو -اثلثاا  
شيك  اسيتجاعس لي . وسيتتناول خطيس تإن التح يي  اليوارل يف وثيقيس االسيتعرا  و ست تند  -9

اليييييت سييييي ز  أ  تتانيييي ها الييييدول األطييييراف ملواجوييييس  ااييييدلةعميييي  أوسيييي و  لتص ييييي  اإلجييييرا ا  
التحييييداي  املتبقيييييس ميييين أجيييي  الوفييييا   اللتزامييييا  الييييوارلة يف االتصاقيييييس و قيييييض أهييييدافوا خييييول 

ولكنويا ست يعل . وست تند خطس عم  أوس و إن خطط العمي  ال ياعقس 2024-2020 الصرتة
إن ع يييورة ميييا اسيييتجد مييين تطيييورا  وتقيييد  و يييداي . وُي يييتودف أ  تكيييو  خطيييس عمييي  أوسييي و 

يتعييييأ أ  تكييييو  قاع ييييس ل قيييييا  دييييدلة وسييييوف تتضييييمن إجييييرا ا  واضييييحس وع يييييطس يف الصوييييال. 
 أمكن.   ي ما
املواضيييعيس. ويتعييأ العميي  وسييتتكو  خطييس عميي  أوسيي و ميين فييره متويييدي، ت ييي   يياال   -10

يف وثيقيييييس اليييييوارل أ  يشيييييمل التح ييييي   ميييين املمكييييينال ييييييزال مؤقتييييا ،  ييييييث املانطيييييط اعتبييييار هييييي ا 
 املقرتر. املانطط االستعرا  إن ضرورة مراجعس ه ا 

 قدمةامل -ألف 
 يياال  تنصييي  االتصاقيييس، مبييا يف ةلييف اينامعييس لكيي  ستشييتم  املقدمييس ع ييل اإلجييرا ا   -11

ع ييل سييبي  امل ييال الشيين  اينن ييا ، وتييو  زمييا  األمييور ع ييل ال ييعيد الييوطمل، واسييتاندا  املييوارل 
  عكصا ة، واإلعوغ املتع ض  لشصافيس، إن غمل ةلف.

 جماالت العمل املواضيعية -ابء 
سيتضمن ك   ال مواضيع  مقدمس  لاس اإلجياز )لتاطيس امل ام  الييت ال يتناوايا الصيره  -12

قاع ييييس لوتت يييال إن أق يييل  يييد  كييين  م موسيييس و التموييييدي فح يييق(، ت يويييا إجيييرا ا  ديييدلة 
  قيا . وفيما ي   ا اال  الرمي يس املرج  إلراجوا كصروه مواضيعيس:ل

 العامليس 

 م اعدة الضحااي 

  الس األلاا إز 

  التوعيس مباناطر األلاا 

 التعاو  وامل اعدة 

   تدممل املانزو 

 االمت ال 

وُتشيييجَّث اليييدول األطيييراف وأصيييحاب امل ييي حس اآلخيييرين ع يييل تقيييدمي اقرتا يييا  خطييييس  -13
عشن  اإلجرا ا  املتع قس عصره أو أك ر مين الصيروه املواضييعيس ةطيس عمي  أوسي و مبيا يتما يل ميث 

وُتشييييجَّث الييييدول األطييييراف وأصييييحاب امل يييي حس اآلخييييرين أيضييييا  ع ييييل اقييييرتار انطييييط املقييييرتر. امل
إجيييرا ا  تتع يييض  مل يييام  اينامعيييس ةا  ال ييي س عكييي  جواأيييق تنصيييي  االتصاقييييس. ويتعيييأ أ  تركيييز 

 تكرار ما هو م كور يف االتصاقيس. لو  ع ل اإلجرا ا  اليت تدعال أهداف االتصاقيس، امل امها  
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إجيرا ا  ديدلة وم موسيس وتت يال إن  امها  يف خطس عم  أوسي و ويتعأ أ  تقرتر امل -14
الييييدول األطييييراف ا اةهييييا ميييين أجيييي  الوفييييا   يكييييو  ع ييييل  قيييييا ،لقاع يييييس لأق ييييل  ييييد  كيييين  

وميكيييين  ديييييد ععيييي  اإلجييييرا ا   اللتزامييييا  و قيييييض األهييييداف اليييييت أ ييييت ع يوييييا االتصاقيييييس. 
 عتبارهييا ةا  صيي س فقييط مبجموعييا  معينييس ميين الييدول األطييراف )أي الييدول املتضييررة، والييدول 

كيي  ع ييل  تنطبييض  القييالرة ع ييل تقييدمي امل يياعدة، إن غييمل ةلييف(، و ديييد ععضييوا اآلخيير  عتبارهييا
رئ أ  ي يتوعق ع يرعس الدول األطيراف. ويتعيأ أ  تكيو  ال ايس ع ييطس يف الصويال، مبيا يتيي  ل قيا

 وسوولس جوهر اإلجرا  املقرتر املقرر ا اةه. 
خطييس عميي  أوسيي و إن فريييض عشيين  وينبايي  تقييدمي كيي  االقرتا ييا  وامل ييامها  اةطيييس  -15

 .mineban@mfa.no الرةسس  ستاندا  عنوا  الربيد اإللكرتو  التا :

 اإلعالن السياسي -رابعاا  
االلتزا  ال ياس  ل يدول األطيراف عتنصيي  خطيس عمي  أوسي و وإظوار سيودف إن تعزيز  -16

أهيدافوا  قييض وجتديد التعويد عيزايلة جوولهيا الرامييس إن الوفيا   اللتزاميا  اليوارلة يف االتصاقييس و 
  يف أقرب وقت  كن.

عييو  ال ياسيي  يف مر  ييس ال قييس. وميكيين وسيييقدَّ  توجييي  تص ييي   عشيين  امل ييامها  يف اإل -17
 .mineban@mfa.noإرسال أي اقرتا ا  يف ه ه املر  س إن عنوا  الربيد اإللكرتو  التا : 

 اجلدول الزمين إلعداد الواثئق -خامساا  
يتيي  لوثيقيس االسيتعرا  سيجري إعدال الو مض املوضوعيس ال واث يف إطيار جيدول زميمل  -18

ال قيييا  ةطيييس عمييي  أوسييي و أ  تيييوفر املع وميييا  يتيييي  أ  تيييوفر املع وميييا  ةطيييس عمييي  أوسييي و، و 
  لإلعو  ال ياس . وع لف،  دف الرةسس إن مراعاة التواريخ واملواعيد النواميس الرمي يس التاليس: 

وثيقييس  عشيين املوعييد النوييام  لتقييدمي التح يييو  وامل ييامها   نيسان/أبريل 30
االسييييييتعرا  ميييييين الييييييدول األطييييييراف وأصييييييحاب امل يييييي حس 

 اآلخرين
تعميال أول مشروه غمل رمس  لوثيقيس االسيتعرا  ع يل مجييث  منتصف أاير/مايو

 الدول األطراف
عقد اجتماعيا  عيأ اليدورا  ميث ييو  وا يد غيمل رمسي  مبيا  أاير/مايو 22-24

يشم    قيا  أقيام مواضييعيس مين أجي  تيوفمل املع وميا  
 ةطس عم  أوس و واملشروه غمل الرمس  لوثيقس االستعرا  

االجتميييياه التحضييييملي األول ل مييييؤمتر االستعراضيييي  الراعييييث.  أاير/مايو 24
اآلخيرين فرصيس سُتتار ل دول األطراف وأصيحاب امل ي حس 

تبييالل اآلرا  عشيين  املشييروه غييمل الرمسيي  لوثيقييس االسييتعرا  
 واملانطط اةاي خبطس عم  أوس و
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خطييييس عميييي   يفاملوعييييد النوييييام  لتقييييدمي امل ييييامها  اةطيييييس  حزيران/يونيه 17
 أوس و من الدول األطراف وأصحاب امل  حس اآلخرين

الجتمياه التحضيملي ال يا  تعميال مشاريث الو ميض اةاصيس   أواخر متوز/يوليه
 ع ل مجيث الدول األطراف، مبا يشم :

 مشروه وثيقس االستعرا 
 مشروه خطس عم  أوس و

تعميال عناصر إعو  سياسي  عشيك  غيمل رمسي  ع يل مجييث  أوائل أيلول/سبتمرب
 الدول األطراف

االجتميياه التحضييملي ال ييا . لعييوة الييدول األطييراف وأصييحاب  أيلول/سبتمرب 18
إن تبييييييالل ئراموييييييال عشيييييين  مشييييييروه وثيقييييييس اآلخييييييرين امل يييييي حس 

عيييو  إلاالسيييتعرا ، ومشيييروه خطيييس عمييي  أوسييي و، وعناصييير 
 سياس  

 اإلعو  ال ياس  يفاملوعد النوام  لتقدمي امل امها   تشرين األول/أكتوبر 1
ول لإلعييو  ال ياسيي  ع ييل مجيييث الييدول األشييروه املتعميييال  منتصف تشرين األول/أكتوبر

عشييييين  إلعيييييدا  تع يقا يييييا. واسيييييتمرار املشييييياورا   األطيييييراف
 املؤمتر االستعراض . 

    
 

 


