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 ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩-٢٦ ،أوسلو
 املؤقت األعمال جدول من 7 البند

 استعراض سري االتفاقية ووضعها

 أوسلو عمل خطة مشروع  
 الرابع االستعراضي املؤمتر رئيس من مقدَّم  

 مقدمة -أوالا  
 كاممم   حنمم  علمم  وتنفيمما ا لألفمم ا  املضمما   األلغمما  حظمم  اتفاقيمم  عامليمم  حتقيمم  ضمممان إن -١
 لألف ا . املضا   األلغا  عن النامج  واإلصاابت للمعاان  حد ول ضع الناس حلماي  حي ي أم    

 تزايد من عمي  بقل  تشع  أهنا بيد االتفاقي ، نفاذ بدء منا احمل ز ابلتقد  األط اف الدول وتسّلم
 املاضممم  يف حممد  المماي األرضممي  ابأللغمما  التلمم   زال وممما .20١4 عمما  منمما اإلصمماابت عممد 

 األلغما  ذلم  يف مبما لألفم ا ، املضما   لأللغما  اجلديد االستخدا  أن كما  أض ار، وق ع يف يتسبب
  األخري . السن ات خالل املط وح  التحدايتزا  من  قد الصنع، اليدوي 

 النامجمم  واإلصمماابت للمعمماان  حممد ب ضممع ال اسمم  التزامهمما أتكيممد األطمم اف الممدول وتكمم ر -2
 لل فاء جه   ا البلدان  اه وستكثف األبد. وإىل الناس مجيع لفائد  لألف ا  ضا  امل األلغا  عن

 ولمد  .2025 عما  حبلم ل ممكمن حمد أقصم  وإىل ممكمن، وقمت أقم   يف زمنيا   احملد   ابلتزاماهتا
 عاملما   الفم ر علم  يعمي ال األلغما  ممن خمال   عمام حتقيم  أبن األطم اف المدول تعمفف بال ، القيا 
 يف املتمثلم  رغبتهما حتقيم  حنم  املضم  وت اصم  األلغما ، من الناجني ومن األلغا  ضحااي من خاليا  
 ومتكامل . مستدام  بص ر  للضحااي الدعم ت فري ضمان

 لتممم فري نشممما   ممم  ابأللغممما  املتعلقممم  اإلجممم اءات أن واسمممع نطممما  علممم  بممم  املسممملم وممممن -٣
 التنميممم ، حتقيممم  ممممن متكمممن المممي الع امممم  ممممن رئيسممميا   عمممامال   ك هنممما  عمممن فضمممال   اإلنسممماني ، احلمايممم 
 البشمم ي ، املعمماان  منممع يف كبممريا    إسممهاما   االتفاقيمم  تنفيمما ويسممهم واألمممن. والسمملم اإلنسمما ، والعممم 
  ال كب. خلف أحد ت ك بعد  وااللتزا  املستدام  التنمي  أ داف بتحقي  النه ض ويف
 تنفيممما عنمممد األطممم اف المممدول إجممم اءات ي جممم  الممماي قمممان ان   امللمممز  اإلطمممار  ممم  واالتفاقيممم  -4

 ابلتفصممي  أوسممل  عممم  خطمم  وت ضمم  الممدول. هلمماه املشممفك  األ ممداف حتقيمم  أجمم  مممن االتفاقيمم 
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 إىل 2020 عممما  ممممن الفمممف  خمممالل تتخممما ا أن األطممم اف المممدول علممم  سممميتعني المممي اإلجممم اءات
  وماب ت . وك اتخينا نريويب عم  خطط إىل استنا ا   االتفاقي ، تنفيا لدعم 2024 عا 

  االتفاقية تنفيذ جمال يف املمارسات أفضل -اثنياا  
المممدول األطممم اف ملتزمممم  ابل فممماء ابلتزاماهتممما ابلممم وي التقليديممم  لالتفاقيممم  املتمثلممم  يف التعممماون  -5

لل فمماء ابلتزاماهتمما، ست اصمم   مماه الممدول االعممفاف ابلشمم اكات ا اصمم  لالتفاقيمم   والشممفافي . و عممما  
رضمي ، وم كمز لغما  األمحم ، واحلملم  الدوليم  حلظم  األممم املتحمد ، واللةنم  الدوليم  للصمليب األمع األ
فيما لتن  عمما   املمد اإلنساني ، وسمتعزز الشم اكات ممع اعتممع  لألغ اضااللغا   إلزال  الدويلجنيف 

االتفاقيم . ومنمما بمدء نفمماذ االتفاقيم ، حممد ت المدول األطمم اف أفضم  املمارسممات المي تعتمم  أساسممي  
 للتنفيا الناج  لاللتزامات مب جب االتفاقي ، مبا يف ذل ، عل  سبي  املثال ال احلص ، ما يل :

  ال طي؛ الصعيد عل  حبز  األم ر مقاليد ت يل •
 األ ل ؛ عل  القائم   ال طني العم  وخطط االسفاتيةيات •
 إ راج وتعميم م اعا  االعتبارات اجلنساني  والتن ع يف ب امج اإلج اءات املتعلق  ابأللغا ؛ •
 أحممممد  اسممممتخدا  خممممالل مممممن ذلمممم  يف مبمممما املتاحمممم ، املمممم ار  اسممممتخدا  كفمممماء  •

  ابأللغا ؛ املتعلق  لإلج اءات الدولي  املعايري مع يتماش  مبا املنهةيات
  املصلح ؛ أصحا  بني املنتظم واحل ار والتنسي  الش اكات •
 متعممد  أسمماس علمم  والممدويل، المم طي الصممعيدين علمم  املمم ار  بتقممدم االلتزامممات •

  أمكن؛ حيثما السن ات
 االلتزامممات مممع يتماشمم  مبمما اجلمم    والعاليمم  الدقيقمم  املعل مممات وتبمما ل الشممفافي  •

  االتفاقي ؛ مب جب
  املعل مات؛ إل ار  واملستدام  الق ي  ال طني  النظم •
 الممماي والمممدعم اللةمممان، أعممممال ذلممم  يف مبممما االتفاقيممم ، تنفيممما آليممم  أ اء فعاليممم  •

 األط اف. الدول اجتماعات وعقد التنفيا،  عم وحد  تقدم 
 التاليم ، الشمامل  اإلجم اءات األطم اف المدول سمتتخا الفضمل ، املمارسمات هبماه واعفافا   -٦
  أوسل : عم  خط  جماالت جلميع الفعال التنفيا يف ستسهم الي

 يف مبما ،(١)الم طي الصمعيد علم  رفيعم  مسمت ايت علم  األمم ر مقاليمد تم يل إظهار ١ رقم اإلجراء
 ممن احلمد واسمفاتيةيات للتنميم ، ال طنيم  ا طط يف االتفاقي  تنفيا أنشط  إ ماج ط ي  عن ذل 
 اإلعاقمم ، ذوي األشممخا  إل ممماج ال طنيمم  واالسممفاتيةيات اإلنسمماني  االسممتةاب  وخطممط الفقمم ،
 ابلتنفيا. املتعلق  املالي  وغري املالي  االلتزامات ط ي  وعن االقتضاء، حسب
__________ 

"اال تمما  علم  مسمت   رفيمع ع َّفت الدول األط اف ت يل مقاليد األم ر عل  الصعيد ال طي عل  أن  يعي ما يلم :  (١)
ابل فاء اباللتزاممات مب جمب االتفاقيم ؛ متكمني كيماانت الدولم  ذات الصمل  وتزويمد ا ابلقمدرات البشم ي  واملاليم  واملا يم  
لل فممماء ابلتزاماهتممما مب جمممب االتفاقيممم ؛ حتديمممد التمممدابري المممي ستضمممطلع هبممما كيممماانت الدولممم  لتنفيممما املسمممائ  ذات الصمممل  

حتمدايت يلمز   ث  الط   املمكن  من حيث الشم ل والكفاء  والس ع ، ووضع خطط للتغلمب علم  أيابالتفاقي  أبك
 التصدي هلا؛ وقطع تعهدات مالي  وطني   ام  ومنتظم  ل امج الدول  املتصل  بتنفيا االتفاقي ".
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 التكمماليف وحمسمم ب  األ لمم  علمم  قائممم  وطنيمم  عممم  وخطممط اسممفاتيةيات وضممع ٢ رقررم اإلجررراء
  ممكن. وقت أق   يف وتنفيا ا االتفاقي  يف عليها املنص   اباللتزامات لل فاء زمنيا   وحمد  
 ووجهمات وال جمال والفتيمان والفتيمات النسماء احتياجمات خمتلمف تكم ن أن كفال   3 رقم اإلجراء
 املتعلقم  اإلجم اءات وبم امج االتفاقي  تنفيا جماالت مجيع يف هبا ُيسفشد وأن اعتبار م ضع نظ  م

 املشممارك   ون حتمم ل الممي احلمم اجز إزالمم  إىل والسممع  شممام . هنممج إىل ال صمم ل أجمم  مممن ابأللغمما ،
  االتفاقي . اجتماعات ويف ابأللغا  املتعلق  اإلج اءات يف جنسانيا   واملت ازن  واملتساوي  الكامل 
 مشماركتهم وضممان املتمثر   احمللي  واعتمعات األلغا  من الناجني احتياجات تلبي  4 رقم اإلجراء
 متسمماوي  بصمم ر  مشمماركتهم ذلمم  يف مبمما ابالتفاقيمم ، الصممل  ذات املسممائ  مجيممع يف فعالمم  مشممارك 
 االتفاقي . اجتماعات يف ونشط 
 املعمممايري ملسمممتةدات م اكبممم  ابأللغممما  املتعلقممم  لإلجممم اءات ال طنيممم  املعمممايري جعممم  5 رقرررم اإلجرررراء
 أفضممممم  واسممممتخدا  اجلديممممد ، التحمممممدايت مممممع وتكييفهمممما ابأللغممممما ، املتعلقمممم  لإلجمممم اءات الدوليمممم 

 وفعالي . بكفاء  التنفيا لضمان املمارسات
 املتعلقم  ابإلجم اءات املعنيم  المدوائ  بمني املتكاملم  واالسمتةاابت الشم اكات تعزيمز ٦ رقم اإلجراء
 م اعما  ممع اإلنسمان، وحقم   لتنميم وا السمال ، وبنماء اإلنسماني ، ابملسمائ  املعنيم  والدوائ  ابأللغا 
  .20٣0 لعا  املستدام  التنمي  خط 

 األطمم اف الممدول مبسمماعد  تقمم   املسمماعد  تقممدم علمم  القمما ر  األطمم اف الممدول 7 رقررم اإلجررراء
 لل فماء ال طنيم  عملهما وخطمط اسفاتيةياهتا تنفيا أو حتديث أو وضع يف أمكن، حيثما األخ  ،
 التم ي  وتقد  السن ات متعد   ش اكات يف أمكن، حيثما وتدخ ، االتفاقي . مب جب ابلتزاماهتا
  السن ات. املتعد 
 االتفاقيم ، تنفيما ت اجم  المي والتحمدايت احملم ز التقمد  عمن جيمد  معل ممات تم فري 8 رقم اإلجراء

 عما  كم   ممن نيسمانأأب ي  ٣0 حبلم ل وذلم  واملسماعد ، ابلتعماون املتعلقم  املعل ممات ذلم  يف مبا
 ال مسي . وغري ال مسي  االجتماعات وخالل ،(2)اإلبالغ  لي  ابستخدا  ،7 للما   وفقا  

إنشاء وتعهُّد نظا  وطمي إل ار  املعل ممات يشمم  بيماانت  قيقم  وحمّدرم  علم  الصمعيد  ٩اإلجراء رقم 
ال طي عن حال  التنفيا. فتصميم وتنفيا نظم إل ار  املعل مات سميكف  طابعهما الم طي وأهنما مسمتدام  

  وتضع يف االعتبار احلاج  إىل بياانت ميكن ال ص ل إليها وإ ارهتا وحتليلها بعد االنتهاء.
 مبكمم  وقممت يف االتفاقيمم  مممن ١4 للممما   وفقمما   هلمما املقمم ر  االشممفاكات تسممديد ١٠ رقررم اإلجررراء

 االجتماعممات عقممد لضمممان السمم ع ، وجمم  علمم  متممثخ ات أي وتسمم ي  اإلمكممان، قممدر السممن  مممن
  عمم ل حمد  يتسمى كم   ت عمات تقدم يف القا ر  األط اف الدول وتنظ  ل . املخطط النح  عل 

  طم  وفقما   ذلم ، أمكمن حيثمما السمن ات متعمد   تعهمدات قطمع ممع بفعاليم ، عملها أ اء التنفيا
  لل حد . ا مسي  العم 

__________ 

(2) APLC/MSP.14/2015/WP.2, https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/transparency/art7-

reporting/Guide_to_reporting_EN.pdf. 
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 االتفاقية عاملية حتقيق -اثلثاا  
 لأللغمما  نقمم  أو ختممزين أو إنتمماج أو اسممتخدا  أي ضممد ق يمم  قاعممد  االتفاقيمم  أرسممت لقممد -7

 الممدول جانممب مممن حممى القاعممد ، هبمماه النطمما  ال اسممع االلتممزا  مممن المم غم وعلمم  لألفمم ا . املضمما  
 وتمممدعيم االتفاقيممم  عامليممم  تعزيمممز إىل ال اميممم  اجلهممم   تت اصممم  أن بمممد ال االتفاقيممم ، يف األطممم اف غمممري

 التالي : اإلج اءات األط اف الدول ستتخا ذل ، سبي  ويف معايري ا.
 علممم  األطممم اف غمممري المممدول تصمممدي  لتشمممةيع املتاحممم  السمممب  مجيمممع اسمممتخدا  ١١ رقرررم اإلجرررراء
 االتفاقي . أعمال يف مشاركتها تشةيع ط ي  عن ذل  يف مبا إليها، االنضما  أو االتفاقي 
 انتهاكممات وإ انمم  وأ ممدافها، االتفاقيمم  لق اعممد العممامل  االحممفا  تعزيممز م اصممل  ١٢ رقررم اإلجررراء

 املضما   األلغما  ونقم  وإنتماج وختمزين السمتخدا  حمد ل ضع املناسب  ا ط ات واختاذ الق اعد  اه
  الدول. غري املسلح  الفاعل  اجلهات ذل  يف مبا فاعل ، جه  أي جانب من لألف ا 

 لألفراد مضادة أبلغام واالحتفاظ املخزوانت تدمري -رابعاا  
 األلغممما  خممممزوانت بتمممدمري يتعلممم  فيمممما االتفاقيممم  نفممماذ بمممدء منممما كبمممري   خطممم ات اخُتمممات -٨

 تمدمري ولضمان جسم . أط ف أحد أو شخص حيا  إنقاذ ميث  يدّم  لغم فك  لألف ا . املضا  
 االتفاقيممممم ، ممممممن 4 للممممما   وفقممممما   السممممم ع ، وجمممم  علممممم  لألفممممم ا  املضمممما   األلغممممما  خممممممزوانت مجيممممع
 قطعمما   الممالز  األ ىن احلممد ٣ املمما   مب جممب هبمما احملممتف  لألفمم ا  املضمما   األلغمما  عممد  يتةمماوز وأال

 4 املممما   مب جمممب التزاممممات عليهممما المممي األطممم اف المممدول علممم  سممميتعني هبممما، املسمممم ي لألغممم اض
  التالي : اإلج اءات تتخا أن ،٣ للما   وفقا   لألف ا  مضا   أبلغا  حتتف  الي وأأو

 يف 4 املمما   لتنفيمما واضممح  رئيسممي  م احمم  تتضمممن زمنيمما   حمممد   خطمم  وضممع ١3 رقررم اإلجررراء
 األطم اف المدول وإبمالغ االتفاقيم ، نفماذ بمدء بعمد ممكمن وقمت أقم   يف هلما احملمد  األجم  غض ن
 للتنفيا. املتبقي  والتحدايت احمل ز ابلتقد  ابنتظا 
 ابلتمايل وأصمبحت املخزوانت لتدمري احملد  ابألج  تف   م الي األط اف الدول ١4 رقم اإلجراء

 التنفيما يف وتشم ع التدمري عملي  إلكمال زمنيا   حمد   خط  تقد  ،4 للما   امتثال عد  حال  يف
 منتظمم  بصم ر  األطم اف المدول وتُبلم  شمفاف ، وبط يقم  ممكمن وقمت أقم   ويف السم ع  وجم  عل 

 املتبقي . والتحدايت احمل ز ابلتقد 
 انقضماء بعمد الساب  يف مع وف  تكن م خمزوانت تكتشف ط ف  ول  ك   عل  ١5 رقم اإلجراء
  مماه تممدم  وأن ممكممن وقممت أقمم   يف األطمم اف الممدول تبلّمم  أن املخممزوانت لتممدمري احملممد  األجمم 
 اكتشافها. بعد أشه  ست  يتةاوز ال م عد يف عاجل  بص ر  لألف ا  املضا   األلغا 
 هبممما املسمممم ي لألسممبا  لألفممم ا  مضمما   أبلغممما  حتمممتف  طمم ف  ولممم  كمم   علممم  ١٦ رقرررم اإلجررراء
 أهنما ممن للتثكمد هبما احملمتف  األلغما  لعمد  سمن اي   استع اضا   جت ي أن االتفاقي  من ٣ املا   مب جب

 المي لألفم ا  املضما   األلغما  مجيمع تدم  وأن هبا، املسم ي لألغ اض الالز  األ ىن احلد تتةاوز ال
 اسمتخدا  بشثن نيسانأأب ي  ٣0 حبل ل سن ي  تقاري  األط اف الدول وتقد  العد .  اا تتةاوز
 وتدمري ا. هبا احملتف  األلغا 
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 ألغمم اض لألفمم ا  املضمما   احليمم  األلغمما  السممتخدا  املتاحمم  البممدائ  استكشمماف ١7 رقررم اإلجررراء
  ذل . أمكن حيثما والبحث، التدريب

 ابأللغام املزروعة املناطق وتطهري مسح -خامساا  
لقممد ُأحمم ز تقممد  كبممري يف معاجلمم  املنمماط  امللغ ممم ، لكممن الممدول األطمم اف تؤكممد مممن جديممد  -٩

يف أقم   وقمت  5ض ور  زاي   وتري  أنشط  املس  والتطهري من أج  ال فاء ابلتزاماهتا مب جب املما   
ممكمممن وضمممممان إحممم از تقممممد  كبممممري حنممم  حتقيمممم  طم حهممما املتمثمممم  يف ال فمممماء إىل أقصممم  حممممد ممكممممن 

. ومتثمم  عمليمم  املسمم  والتطهممري املعّةلمم  أكمم  مسمما   يف 2025ماهتمما احملممد   زمنيمما  حبلمم ل عمما  ابلتزا
تقلي  املعاان  البش ي  ومحاي  الناس ممن خمماط  األلغما  املضما   لألفم ا . إن اسمتخدا  األلغما  املضما   

، أ   إىل تفممماقم لألفممم ا  ممممن جديمممد خمممالل النزاعمممات األخمممري ، مبممما يف ذلممم  األلغممما  اليدويممم  الصمممنع
. ويف إطمار 5التحدي املتبق  الاي ي اج  بعض الدول األطم اف يف ال فماء ابلتزاماهتما مب جمب املما   

اجلهمم   املباولمم  للتصممدي بصمم ر  آمنمم  وسمم يع  لكمم  أنمم اع التلمم   املتبقمم  ابأللغمما  املضمما   لألفمم ا ، 
 أن تتخا اإلج اءات التالي :  5 سيتعني عل  الدول األط اف الي عليها التزامات مب جب املا  

 أن عليهما الدقم ، وجم  علم  امللغ مم  املنماط  حميط حتد  م الي األط اف الدول ١8 رقم اإلجراء
 و قيقم  األ لم  علم  قائمم  التلم   ملسمت   أسماس خطم   تضمع وأن اإلمكمان، قمدر ذلم ، تفع 
 االجتمماع يتةماوز ال م عد يف الصل  ذات املصا ر مجيع من مجعها مت الي املعل مات إىل استنا ا  
 .202١ عا  يف األط اف للدول عش  التاسع
 ذلمم  يف مبمما التكمماليف، وحمممد   األ لمم  إىل تسممتند وطنيمم  عممم  خطممط وضممع ١٩ رقررم اإلجررراء
 املهمم  إجناز أج  من سن اي   معاجلتها يتعني الي امللغ م  واملساح  املناط  بعد  املتعلق  الت قعات

 علمممم  لع ضممممها ،5 املمممما   مب جممممب احملممممد  األجمممم  يتةمممماوز ال م عممممد ويف ممكممممن، وقممممت أقمممم   يف
  .2020 عا  يف األط اف للدول عش  الثامن االجتماع
 وتقمدم اجلديد  األ ل  إىل استنا ا   سن ي بشك  ال طني  عملها خطط حتديث ٢٠ رقم اإلجراء
  ممن نيسمانأأب ي  ٣0 حبلم ل ،7 املما   مب جمب تقاري  ما يف املعّدلم  ال ئيسي  امل اح  عن معل مات

 معاجلتهمما جيممب الممي امللغ ممم  واملسمماح  املنمماط  عممد  عممن معل مممات تقممدم ذلمم  يف مبمما عمما ، كمم 
  األول ايت. حتديد كيفي   وعن سن اي  
 مجيمع تطبيم  تكفم  الصمنع يدويم  لألفم ا  مضما   أبلغما  املتثر   األط اف الدول ٢١ رقم اإلجراء
 لسممائ  ابلنسممب  تفعمم  مثلممما التلمم  ، مممن النمم ع  مماا علمم  االتفاقيمم  مب جممب وااللتزامممات األحكمما 

 وتقمد  ،5 للمما   امتثاال   والتطهري املس  عمليات أرناء ذل  يف مبا لألف ا ، املضا   األلغا  أن اع
  .7 املا   مب جب لاللتزامات تنفياا   مفصل  تقاري 
 عممن ابأللغمما  املتعلقمم  لإلجمم اءات الدوليمم  املعممايري مممع يتسمم  حنمم  علمم  اإلبممالغ ٢٢ رقررم اإلجررراء
 خطم  " أهنما يف مشمتب  "منماط  أهنما عل  وتصنيفها املتبقي ، التحدايت عن معل مات تقدم ط ي 
 واإلبممالغ التلمم  . نمم ع حتديممد عممن فضممال   النسمم ، حةمهمما وحتديممد ا طمم ر " مؤكممد  "منمماط  أو
 املسم  ابستخدا  اإللغاء )مث ، األراض  عن لإلف اج املستخدم  للمنهةي  وفقا   احمل ز التقد  عن
 األلغا (. إزال  ط ي  عن عنها اإلف اج أو التقي املس  ابستخدا  التقليص أو التقي غري
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 علم  الطلبمات  ماه حتتم ي أن تكفم  متديمد طلبمات تقمد  الي األط اف الدول ٢3 رقم اإلجراء
 ممممن إعمممدا  ا يمممتم وأن التمديمممد، لفمممف  السمممن ات ومتعمممد   التكلفممم  وحممممد   مفصمممل  عمممم  خطمممط
 والت صمميات (٣)األطمم اف للممدول السممابع االجتممماع مقمم رات مممع يتماشمم  مبمما شممامل ، عمليمم  خمالل
 التمديمد عمليم  بشمثن "أفكمار املعن نم  ال رقم  يف األطم اف للمدول عشم  الثما  االجتماع أق  ا الي

 .(4)االتفاقي " من 5 املا   مب جب
 الطلمممب يتضممممن أن أيضممما   تكفممم  متديمممد طلبمممات تقمممد  المممي األطممم اف المممدول ٢4 رقرررم اإلجرررراء
 يف هبممما والت عيممم  األلغممما  خمممماط  ممممن للحمممد السمممن ات ومتعمممد   التكممماليف وحممممد   مفصمممل  خططممما  
  املتثر  . احمللي  اعتمعات يف حمد   سياقات
 املمارسمم  ت اصمم  األلغمما  إبزالمم  املتعلقمم  التزاماهتمما تكممم  الممي األطمم اف الممدول ٢5 رقررم اإلجررراء
 الصممد   مماا يف ال اجممب االعتبممار وتمم يل االنتهمماء عممن ط عيمم  إعممالانت تقممدم يف املتمثلمم  الفضممل 
 5 املما   يف عليهما املنصم   األلغما  إزالم  التزاممات تنفيما بشمثن وتفا مات "أفكمار املعن نم  لل رقم 

 .(5)تنفيا ا" من واالنتهاء
 ت تيبممات تضممع لإلجنمماز ال طنيمم  العممم  وخطممط االسممفاتيةيات أن مممن التثكممد ٢٦ رقررم اإلجررراء
 يف مبمما السمماب ، يف املع وفمم  غممري امللغ ممم  املنمماط  مممع التعاممم  علمم  ال طنيمم  القممدر  اسممتدام  بشممثن
 ت اعم  املنماط ،  ماه ممع التعامم  ولمد  االنتهماء. بعمد ُتكتشمف الي حديثا   امللغ م  املناط  ذل 

 يف الممم ار  النحممم  علممم  األطممم اف للمممدول عشممم  الثممما  االجتمممماع يف هبممما التعهمممد مت المممي االلتزاممممات
 تكممن م ملغ ممم  منمماط  تكتشممف الممي األطمم اف للممدول مقفحمم  رشمميد  "اسممتةاب  املعن نمم  ال رقمم 
 .(٦)احملد  " اآلجال انقضاء بعد الساب  يف مع وف 

اختمماذ ا طمم ات املناسممب  لتحسممني فعاليمم  وكفمماء  عمليممات املسمم  وإزالمم  األلغمما ،  ٢7اإلجررراء رقررم 
 يف ذل  عن ط ي  تشةيع البحث والتطبي  وتبا ل ال سائ  التكن ل جي  املبتك   هلاا الغ ض. مبا

 هبا والتوعية األلغام خماطر من احلد -سادساا  
 وإنقممماذ األلغممما  حممم ا   وقممم ع منمممع يف تسممماعد أن شمممثهنا ممممن األلغممما  مبخممماط  الت عيممم  -١0

 من احلد ب امج من وغري ا األلغا  مبخاط  الت عي  ت فري فإن األلغا ، إزال  إىل وابإلضاف  األرواي.
 السمن ات وخمالل املميتم . واحلم ا   اإلصاابت ملنع أساسي  وسيل  يُعد املتثر ين للسكان املخاط 
 اعم عمممات ضممممن  اخليممما   واملشممم  ين الالجئمممني ممممن جديمممد  كبمممري   جمم عمممات أصمممبحت األخمممري ،
 فممإن ذلمم ، مممن وانطالقمما   الضممحااي. عممد  وتزايممد لألفمم ا ، املضمما   األلغمما   طمم  املعّ ضمم  العديممد 

__________ 

(٣) APLC/MSP.7/2006/L.3, https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/7MSP/ 

7MSP_Art5_Presidents_Paper_7Sept06_Final.pdf. 
(4) APLC/MSP.12/2012/4, https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/12MSP/12MSP-

.pdf2012Sep-Process-Extensions-5Art-Reflections. 
(5) APLC/MSP.17/2018/10, https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/17MSP/Reflections-

Art.5-en.pdf. 
(٦) APLC/MSP.12/2012/7, https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/12MSP/12MSP-

Proposal.pdf-CoChairs-Areas-Mined-Unknown-slyPreviou.  

https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/7MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/7MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/12MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/12MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/12MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/
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 اجلممن  نم ع ت اعم  الممي املخماط  ممن احلممد امجبم   ممن وغري مما ابملخماط  للت عيم  فعالمم  بم امج تقمدم
 ومممن األلغمما . بسممبب جديممد  حمم ا   وقمم ع منمع أجمم  مممن مسممتم ا   ت كيممزا   تتطلممب والتنمم ع والعمم 
 التالي : اإلج اءات اختاذ األط اف الدول عل  سيتعني ال ضع،  اا معاجل  أج 

 واملتعلقمم  واالمنائيمم  اإلنسمماني  اجلهمم   يف األلغمما  مبخمماط  الت عيمم  أنشممط   مممج ٢8 رقررم اإلجررراء
 املسم  جماالت يف املستم   األنشط  يف  جمها إىل ابإلضاف  أوسع، نطا  عل  والتثقيف ابحلماي 
 اضمط ار م وتقليم  املتمثر ين السمكان ت اجم  المي املخماط  تقليم  بغيم  الضمحااي ومسماعد  والتطهري

  املخاط . حتم  إىل
 السكان جلميع هبا والت عي  األلغا  خماط  من للحد السيا  حمد   ب امج ت فري ٢٩ رقم اإلجراء

 تقيممميم أسممماس علممم  الممم امج  ممماه مثممم  تطممم ي  ممممن والتثكمممد للخطممم . املع ضممم  املتمممثر   واجلماعمممات
 نممم ع ت اعممم  وأهنممما السمممكان، ي اجممم  الممماي التهديمممد يناسمممب مبممما مصممممم  أهنممما وممممن االحتياجمممات،

  والتن ع. واإلعاق  والسن اجلن 
 وال سمائ  الم امج ربمط ط يم  عمن للخطم  ع ضم  األكث  للسكان األول ي  إيالء 3٠ رقم اإلجراء
 اإلصماابت عمن املتاحم  البيماانت بتحليم  مباشم ا   ربطما   هبا والت عي  األلغا  خماط  من ابحلد املتعلق 

 والممتكهن، التكيممف، وآليممات املخمماط  ومنممط املتممثر  ، السممكاني  اعم عممات سممل ك وفهممم والتلمم  ،
 السكاني . ابلتح كات ذل ، أمكن حيثما
 التكيمف إمكاني  مع هبا والت عي  األلغا  خماط  من للحد ال طني  القدرات بناء 3١ رقم اإلجراء

 ملغ مممم  منممماط  يف الممم امج  ممماه مثممم  تقمممدم ذلممم  يف مبممما املتغمممري ، والسمممياقات االحتياجمممات ممممع
  الساب . يف مع وف  تكن م

 املخاط  من احلد ب امج من وغري ا األلغا  مبخاط  الت عي  عن معل مات ت فري 3٢ رقم اإلجراء
 والنتممائج املط وحمم  والتحممدايت املسممتخدم  املنهةيممات ذلمم  يف مبمما ،7 املمما   مب جممب التقمماري  يف
 والعم . اجلن  ن ع حسب مصنف  معل مات مع حتققت، الي

 الضحااي مساعدة -سابعاا  
 ومتسمماوي  كاملمم   مشممارك  األلغمما  ضممحااي مشممارك  بضمممان ملتزممم  األطمم اف الممدول تظمم  -١١

 التمييمممز. وعمممد  اجلنسمممني بمممني واملسممماوا  اإلنسمممان حقممم   احمممفا  أسممماس علممم  اعتممممع، يف وفعالممم 
 السياسممات يف  جمهمما تسممتلز  واسممتدامتها الضممحااي مسمماعد  فعاليمم  أبن األطمم اف الممدول وأقمم ت
 اإلعاقممم ، ذوي األشممخا  حقممم   لتشممم  أوسمممع نطمما  علممم  ال طنيمم  القان نيممم  واألطمم  وا طممط
 ومن املستدام . التنمي  أ داف لتحقي   عما   الفق ، من واحلد والتنمي  والعمال  والتعليم والصح 
 الضمممحااي ممممن كبمممري  عمممد  لمممديها المممي األطممم اف المممدول علممم  سممميتعني االلتمممزا ،  ممماا حتقيممم  أجممم 

 التالي : اإلج اءات اختاذ إ ارهتا أو القضائي  ل اليتها ا اضعني
 مسمماعد   مممج علمم  ابإلشمم اف صممل  ذي حكمم م  كيممان  تكليممف مممن التثكممد 33 رقررم اإلجررراء
 الكيمممان ويتممم ىل أوسمممع. نطممما  علممم  ال طنيممم  القان نيممم  واألطممم  وا طمممط السياسمممات يف الضمممحااي
 وقابلم  حممد   أ مداف إىل اسمتنا ا   بشمثن  تقماري  وإعمدا  التنفيما وم اقبم  عمم  خط  وضع املكّلف
 األلغا . ضحااي لدعم زمنيا   وحمد   وواقعي  للقياس
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 ضمحااي احتياجمات تلبيم  لضممان احلك ميم  األجهمز  مسمت   علم  جهم   بال 34 رقم اإلجراء
 ابإلعاقمم ، املتعلقمم  ال طنيمم  والقان نيمم  السياسمماتي  األطمم  خممالل مممن فعالمم  بصمم ر  وحقمم قهم األلغمما 

 يف الصمل  ذات األحكما  ممع يتماشم  مبما الفقم ، ممن واحلمد والتنميم  والعمالم ، والتعليم، والصح ،
 اإلعاق . ذوي األشخا  حق   اتفاقي 
 بسممبب القتلمم  عممن معل مممات تتضمممن م كزيمم  بيمماانت قاعممد  تعزيممز أو إنشمماء 35 رقررم اإلجررراء
 والتحممدايت احتياجمماهتم ومع فمم  األلغمما  عممن انمجمم  إلصمماابت تع ضمم ا المماين واألشممخا  األلغمما 
  ماه وإاتحم  واإلعاقم ، والعم  اجلن  ن ع حسب مصنف  البياانت تك ن أن عل  ت اجههم، الي

 ممممن النممماجني الحتياجمممات الشمممامل  االسمممتةاب  لضممممان املعنيمممني املصممملح  ألصمممحا  املعل ممممات
  ضحااي.وال األلغا 
 املتمثر   احملليم  اعتمعمات يف للضمحااي وكفماء  بفعاليم  األوليم  اإلسمعافات تقمدم 3٦ رقم اإلجراء
 املستشف . قب  املناسب  ال عاي  ت فري وضمان ابأللغا ،
 وص ل لتيسري ،وممكنا   مناسبا   ذل  كان  حيثما وطني ، إحال  آلي  ت فري ضمان 37 رقم اإلجراء
 شام . خدمات  لي  ونش  إنشاء ط ي  عن ذل  يف مبا ا دمات، إىل األلغا  ضحااي
 يف مبمما األلغمما ، ضممحااي مجيممع وصمم ل أمكممن، حيثممما تضمممن، خطمم ات اختمماذ 38 رقررم اإلجررراء
 إىل وصمممم هلم إاتحمممم  ط يمممم  عممممن الشممممامل  الصممممحي  ال عايمممم  إىل والنائيمممم ، ال يفيمممم  املنمممماط  يف ذلمممم 

 املسماوا  قمد  علم  االجتمماع  - والنفسم  النفس  الدعم وخدمات التث ي  إعا    عم خدمات
 املهمي، والعالج الطبيع ، والعالج املساعد ، األجهز  ت فري ذل  ويشم  اعتمع. أف ا  سائ  مع

  هبم. معفف مهنيني ط ي  عن األق ان  عم وب امج
 مممن األلغمما  لضممحااي واالقتصمما ي االجتممماع  اإل ممماج لضمممان جهمم   بممال 3٩ رقررم اإلجررراء
 والثقافيممممم  واالجتماعيممممم  املا يممممم  احلممممم اجز وإزالممممم  القمممممدرات، وبنممممماء التعلممممميم، إىل ال صممممم ل خمممممالل

 وشممامل  والعمم  اجلنسمماني  الفم ار  ت اعم  بط يقمم  وذلم  ابلت اصم ، واملتعلقمم  والسمل كي  والسياسمي 
 اإلعاق . أن اع جلميع
 تكفم  الصل  ذات ال طني  والتث ب اإلنساني  االستةاب  خطط أن من التثكد 4٠ رقم اإلجراء
 املسممممل ، النممممزاع حمممماالت ذلمممم  يف مبمممما ا طمممم ، حمممماالت يف األلغمممما  مممممن النمممماجني ومحايمممم  سممممالم 
 المدويل والقمان ن اإلنسما  المدويل القمان ن ممع يتماشم  مبا الطبيعي ، والك ار  اإلنساني  والط ارئ
 الصل . ذات الدولي  الت جيهي  واملبا ئ اإلنسان حلق  

 الدوليان واملساعدة التعاون -اثمناا  
 االتفاقيم  أحكما  تنفيما عمن مسمؤول  ط ف  ول  ك   أن جديد من األط اف الدول تؤكد -١2
 يمدعم أن شثن  من التعاون تعزيز أن عل  تشد  ولكنها سيط هتا، أو ل اليتها ا اضع  املناط  يف

 أ ىن إىل التقليمم  يف ابلتممايل ويسمما م ممكممن، وقممت أقمم   يف االتفاقيمم  يف المم ار   االلتزامممات تنفيمما
 وااللتزاممممات التطلعمممات لتلبيممم  التعممماون تعزيمممز أجممم  وممممن للضممم ر. املمممدنيني تعممم ض خطممم  ممممن حمممد

 التالي : اإلج اءات اختاذ األط اف الدول عل  سيتعني ممكن، وقت أق   يف االتفاقي  يف ال ار  
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تبممال الممدول كمم  ممما يف وسممعها لتخصمميص املمم ار  الالزممم  لل فمماء يف أقمم   وقممت  4١اإلجررراء رقررم 
 ممكن اباللتزامات املنص   عليها يف االتفاقي ، وتستكشف مجيع مصا ر التم ي  البدي  املمكن .

 وتسمتخد  املم ار  لتعبئم  خططما   ستضمع املسماعد  تلمتم  المي األطم اف المدول 4٢ رقم اإلجراء
 ابملسماعد ، املتعلقم  واالحتياجمات التحمدايت عمن املعل مات نش  أج  من االتفاقي  آليات مجيع
 ممن ذلم  يف وابالسمتفا   ،7 املما   مب جمب سن اي   املقدم  الشفافي  تقاري  خالل من ذل  يف مبا

 حسممب املصمممم جالممنه نتممائج األطمم اف الممدول وتتبمما ل الف  يمم . احلمماالت حسممب املصمممم الممنهج
 الفائمد  حتقيم  أجم  ممن أوسع، نطا  عل  ابأللغا  املتعلق  اإلج اءات  وائ  مع الف  ي  احلاالت
  أترريه. من القص  
 التنسمممي  بتعزيمممز تقممم   االتفاقيممم  مب جمممب التزاماهتممما تنفممما المممي األطممم اف المممدول 43 رقرررم اإلجرررراء
 الممم طنيني املصممملح  أصمممحا  ممممع منمممتظم حممم ار إجممم اء ضممممان ط يممم  عمممن ذلممم  يف مبممما الممم طي،
 للحم ار مالئم وطي من  إنشاء يف وتنظ  التنفيا. و عم والتحدايت احمل ز التقد  بشثن والدوليني
  املصلح . أصحا  مجيع بني املنتظم
 األطمم اف الممدول مبسمماعد  تقمم   املسمماعد  تقممدم علمم  القمما ر  األطمم اف الممدول 44 رقررم اإلجررراء
 عمم  وخطمط اسمفاتيةيات تنفيا بال  تدعم و   االتفاقي . مب جب التزاماهتا تنفيا يف األخ  
 سمليم حتلي  إىل وتستند املتثر   احمللي  اعتمعات احتياجات تل  األ ل  عل  ومبني  واضح  وطني 

  للماحنني. منائي اإل السياسات مع متماشي  وتك ن والتن ع والعم  اجلن  بن ع املتعلق  للمسائ 
 وابسمتخدا  أمكمن حيثمما املسماعد ، تقمدم علم  القما ر  األطم اف المدول تق   45 رقم اإلجراء
 الفعمال التنفيما أجم  ممن املتمثر   األطم اف المدول إىل تقدم  الاي الدعم بتنسي  القائم ، اآلليات
  االتفاقي . مب جب اللتزاماهتا
 واإلقليمممم  المممدويل التعممماون ذلممم  يف مبممما التعممماون، فممم   استكشممماف م اصمممل  4٦ رقرررم اإلجرررراء
 الطم ع  التبا ل هبدف اجلن  ، بلدان بني فيما أو املتثر   األط اف الدول بني والتعاون والثنائ ،
 متبا لم  التزامات تقدم الن ع  اا من التعاون يشم  وقد املستفا  . والدروس املمارسات ألفض 
 يف والتنم ع اجلمن  نم ع بمدمج يتعل  فيما ا  ات وتبا ل احلدو ي ، املناط  يف األلغا  إزال  بشثن

 التم ع )أو والتكن ل جيم  العلميم  واملعل ممات وامل ا  املعدات بتبا ل ٦ للما   وفقا   والقيا  ال امج،
 االتفاقي . تنفيا تعزيز أج  من التزاماهتا( من األط اف الدول إحد  انتهاء بعد هبا

 االمتثال ضمان تدابري -اتسعاا  
تشد  الدول األط اف عل  أ يم  االمتثمال جلميمع أحكما  االتفاقيم ، وتظم  ملتزمم  بضممان  -١٣

االمتثمممال لاللتزاممممات مب جمممب االتفاقيممم  ممممن أجممم  حتقيممم  أ مممدافها. وإذ تؤكمممد المممدول األطممم اف ممممن 
 اذ اإلج اءات التالي : جديد التزامها ابلعم  عل  تشةيع االمتثال لالتفاقي ، فسيتعني عليها اخت

 ،١ املما   مب جمب العامم  لاللتزاممات املع وف أو املزع   االمتثال عد  حال  يف 47 رقم اإلجراء
 وشمامل  سم يع  بط يقم  األطم اف المدول مجيمع إىل احلالم  عمن معل ممات املعني  الط ف الدول  تقد 

  مماه حلمم  التعمماون مممن بمم وي األخمم   األطمم اف الممدول مممع وسممتعم  األقصمم . احلممد إىل وشممفاف 
  .١-٨ للما   وفقا   وفعال ، س يع  بط يق  املسثل 
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 ،5 أو 4 املمممما تني مب جممممب التزامممممات تنفيمممما علمممم  تعكممممف طمممم ف  ولمممم  أي 48 رقررررم اإلجررررراء
 يتضمممممن 7 املمممما   مب جممممب سممممن اي   تق يمممم ا   تقممممد  وم ،٣ للممممما   وفقمممما   تنقلهمممما أو أبلغمممما  حتممممتف  أو

 التنفيا حال  عن سن اي   حتديثا   تقد  االلتزامات،  اه تنفيا يف احمل ز التقد  عن مفصل  معل مات
  وشفافي . ومش لي  س ع  الط   أبكث  األط اف الدول مجيع إىل ومعل مات ،7 ابملا   عمال  

ن ممن االتفاقيم ، سميك ن عليهما أ ٩أي  ولم  طم ف م تمف  ابلتزاماهتما مب جمب املما    4٩اإلجراء رقم 
تتخممما علممم  وجممم  السممم ع  مجيمممع التمممدابري القان نيممم  واإل اريممم  وغري ممما ممممن التمممدابري الالزمممم  لتنفيممما تلممم  
 االلتزامات واإلبالغ عن التدابري الي اختاهتا يف م عد ال يتةاوز االجتماع العش ين للدول األط اف. 
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 ١ املرفق

  املؤشرات  
 املؤشمم ات جممدول إعممدا  مت أوسممل ، عممم  خطمم  تنفيمما يف احملمم ز التقممد  رصممد أجمم  مممن 

 مب جممممب األطمممم اف الممممدول مممممن املقدممممم  السمممن ي  التقمممماري  يف المممم ار   املعل مممممات وسممممتك ن التمممايل.
 وال ئي  التنسي  جلن  أعضاء وسيك ن احمل ز. التقد  لتقييم ال ئيس  البياانت مصدر    7 املا  

 قيمم  وسمتحد  التنفيما.  عمم وحمد  ممن بدعم واليتهم، إطار يف احمل ز التقد  قياس عن مسؤولني
 التقممماري  يف للتنفيممما، األوىل السمممن  يف عنهممما املبلممم  البيممماانت إىل اسمممتنا ا   املؤشممم ات جلميمممع أسممماس
 يف احملمم ز التقممد  وسمميقارن ،2020 أب ي نيسممانأ ٣0 حبلمم ل تقممدميها يتعممني الممي 7 املمما   مب جممب
 مفصممل  معل مممات تقممدم علمم  األطمم اف الممدول وُتشممّةع  مماا. األسمماس خبممط الالحقمم  السممن ات

 أوسل . عم  خط  لتنفيا اإلمكان قدر  قي  تقييم إج اء تتي 
 املؤش ات احملد   اإلج اءات

 االتفاقي  تنفيا جمال يف املمارسات أفض 
 مسمممت ايت علممم  األمممم ر مقاليمممد تممم يل إظهمممار -١

 ط يمم  عممن ذلمم  يف مبمما المم طي، الصممعيد علمم  رفيعمم 
 ال طنيممممم  ا طممممط يف االتفاقيمممم  تنفيمممما أنشممممط  إ ممممماج
 وخطمممممط الفقممممم ، ممممممن احلمممممد واسمممممفاتيةيات للتنميممممم ،
 إل ماج ال طني  واالسفاتيةيات اإلنساني  االستةاب 
 وعمممن االقتضممماء، حسمممب اإلعاقممم ، ذوي األشمممخا 

 ابلتنفيا. املتعلق  املالي  وغري املالي  االلتزامات ط ي 

األطمم اف الممي أبلغممت أبهنمما أ رجممت أنشممط  تنفيمما عممد  الممدول  •
االتفاقيمم  يف ا طممط اإلمنائيمم  ال طنيمم ، واسممفاتيةيات احلممد مممن 
الفقمم ، وخطمممط االسمممتةاب  اإلنسمماني  واالسمممفاتيةيات ال طنيممم  

 إل ماج األشخا  ذوي اإلعاق ، حسب االقتضاء
أبهنمما  النسممب  املئ يمم  للممدول األطمم اف املتممثر   ابأللغمما  الممي تفيممد •

 تقد  التزامات مالي  من أج  تنفيا التزاماهتا مب جب اتفاقي 

 وطنيمممممم  عممممممم  وخطممممممط اسممممممفاتيةيات وضممممممع -2
 زمنيمما   وحمممد   التكمماليف وحمسمم ب  األ لمم  علمم  قائممم 
 يف وتنفيممممما ا االتفاقيممممم  مب جمممممب اباللتزاممممممات لل فممممماء
  ممكن. وقت أق  

 أبن تفيمد الي ابأللغا  املتثر   األط اف للدول املئ ي  النسب  •
 األ لم  علم  قائمم  وطنيم  عمم  وخطمط اسفاتيةيات لديها

 زمنيا   وحمد   التكاليف وحمس ب 

 النسممماء احتياجمممات خمتلمممف تكممم ن أن كفالممم  -٣
 م ضممع نظمم  م ووجهممات وال جممال والفتيممان والفتيممات
 تنفيمممممما جمممممماالت مجيممممممع يف هبممممما ُيسفشممممممد وأن اعتبمممممار
 مممممن ابأللغممما ، املتعلقممم  اإلجمممم اءات وبممم امج االتفاقيممم 
 إزالممممم  إىل والسممممع  شمممممام . هنممممج إىل ال صممممم ل أجمممم 

 واملتسمماوي  الكاملمم  املشممارك   ون حتمم ل الممي احلمم اجز
 ويف ابأللغما  املتعلق  اإلج اءات يف جنسانيا   واملت ازن 

 االتفاقي . اجتماعات

 االعتبمارات تمدرج المي املتثر   األط اف للدول املئ ي  النسب  •
  ال طني  واسفاتيةياهتا عملها خطط يف والتن ع اجلنساني 

 الممممي األطمممم اف الممممدول وفمممم   يف النسمممماء مممممن املئ يمممم  النسممممب  •
 االتفاقي  اجتماعات حتض 

 األلغمممممممما  مممممممممن النمممممممماجني احتياجممممممممات م اعمممممممما  -4
 مشمارك  مشماركتهم وضممان املتمثر   احمللي  واعتمعات

 يف مبممممما ابالتفاقيممممم ، املتعلقمممم  املسمممممائ  مجيمممممع يف فعالمممم 
 يف فعالمم  وبصم ر  املسماوا  قممد  علم  مشماركتهم ذلم 

 االتفاقي . اجتماعات

 أبلغممت الممي ابأللغمما  املتممثر   األطمم اف للممدول املئ يمم  النسممب  •
 بصمم ر  ال طنيمم  عملهمما وخطممط اسممفاتيةياهتا وضممعت أبهنمما
 للةميع شامل 

 اجتماعمات يف ال فم   ضمن املشاركني األلغا  ضحااي عد  •
 االتفاقي 

 مممن كبممري   أعممدا  لممديها الممي األطمم اف للممدول املئ يمم  النسممب  •
 ختطيط يف الضحااي منظمات ُتش ك أبهنا وأبلغت الضحااي
 واحملل  ال طي املست يني عل  الضحااي مساعد 
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 املؤش ات احملد   اإلج اءات
 املتعلقممممم  لإلجممممم اءات ال طنيممممم  املعمممممايري جعممممم  -5

 الدوليممممممممممم  املعمممممممممممايري ملسمممممممممممتةدات م اكبممممممممممم  ابأللغممممممممممما 
 ممممممممممممع وتكييفهمممممممممما ابأللغممممممممممما ، املتعلقمممممممممم  لإلجمممممممممم اءات
 املمارسممممات أفضمممم  واسممممتخدا  اجلديممممد ، التحممممدايت
  وفعالي . بكفاء  التنفيا لضمان

 بتحمديث قاممت المي املتمثر   األطم اف للمدول املئ يم  النسب  •
 اجلديممممد  التحممممدايت م اجهمممم  أجمممم  مممممن ال طنيمممم  معايري مممما
 أحمممد  م اعممما  ممممع املمارسمممات، أفضممم  اسمممتخدا  وضمممان
 ابأللغا  املتعلق  لإلج اءات الدولي  املعايري

 بمني املتكاملم  واالسمتةاابت الشم اكات تعزيز -٦
 والممدوائ  ابأللغمما  املتعلقمم  ابإلجمم اءات املعنيمم  الممدوائ 
 والتنميمممم  السمممال ، وبنممماء اإلنسمممماني ، ابملسمممائ  املعنيممم 
 املسمتدام  التنميم  خطم  م اعما  مع اإلنسان، وحق  
  .20٣0 لعا 

 األنشممط  أ رجممت أبهنمما أبلغممت الممي األطمم اف الممدول عممد  •
 خططهممممممما يف ابأللغممممممما  املتعلقممممممم  ابإلجممممممم اءات الصمممممممل  ذات

 التنميممممم  أو السمممممال  بنممممماء خطمممممط أو اإلنسممممماني  لالسمممممتةاب 
 االقتضاء حسب اإلنسان، حق   أو

 املسماعد  تقمدم علم  القما ر  األط اف الدول -7
 حيثمممممما األخممممم  ، األطممممم اف المممممدول مبسممممماعد  تقممممم  

 اسمممفاتيةياهتا تنفيممما أو حتمممديث أو وضمممع يف أمكمممن،
 مب جمممممب ابلتزاماهتممممما لل فممممماء ال طنيممممم  عملهممممما وخطمممممط

 شمممممم اكات يف أمكممممممن، حيثممممممما وتممممممدخ ، االتفاقيمممممم .
  السن ات. املتعد  التم ي  وتقد  السن ات متعد  

طممم اف المممي أبلغمممت عمممن إقامممم  شممم اكات ممممع عمممد  المممدول األ •
  ول أط اف أخ   لدعم ال فاء اباللتزامات مب جب االتفاقي 

 ماليمممما    عممممما   تقممممد  أبهنمممما تفيممممد الممممي األطمممم اف الممممدول عممممد  •
 املتثر   األط اف للدول مايل غري أو

 متعمممد  متممم يال   تقمممد  أبهنممما تفيمممد المممي األطممم اف المممدول عمممد  •
 املتثر   األط اف الدول إىل السن ات

 احملممممم ز التقمممممد  عمممممن جيمممممد  معل ممممممات تقمممممدم -٨
 عمم  وخطم  االتفاقيم  بتنفيما يتعل  فيما والتحدايت
 التعممماون عمممن معل ممممات تقمممدم ذلممم  يف مبممما أوسمممل ،

 كمم   مممن نيسممانأأب ي  ٣0 حبلمم ل وذلمم  واملسمماعد ،
 اإلبممممالغ،  ليمممم  وابسممممتخدا  ،7 ابملمممما   عمممممال   عمممما 

 ال مسي  وغري ال مسي  االجتماعات وخالل

 7 املممما   مب جمممب تقاري  ممما تعمممد المممي األطممم اف المممدول عمممد  •
 اإلبالغ  لي  ابستخدا 

عد  الدول األط اف الي تبل  عمن التقمد  احملم ز والتحمدايت  •
 املط وح ، خالل االجتماعات ال مسي  وغري ال مسي  

ممممد إنشممماء -٩  املعل مممممات إل ار  وطممممي نظمممما  وتعهُّ
 الممم طي الصمممعيد علممم  وحمّدرممم   قيقممم  بيممماانت يشمممم 
 إل ار  نظممممممم وتنفيمممممما فتصممممممميم التنفيمممممما. حالمممممم  عممممممن

 مسمممممتدام  وأهنممممما الممممم طي طابعهممممما يكفممممم  املعل ممممممات
 ال صم ل ميكمن بياانت إىل احلاج  االعتبار يف وتضع
  االنتهاء. بعد وحتليلها وإ ارهتا إليها

 لمديها أبن أبلغت الي املتثر   األط اف للدول املئ ي  النسب  •
 املعل مات إل ار  مستدا  وطي نظا 

 ١4 للممما   وفقمما   املقمم ر  االشممفاكات تسممديد -١0
 قمممممممدر السمممممممن  ممممممممن مبكممممممم  وقمممممممت يف االتفاقيممممممم  ممممممممن

 لضمممممان بسمممم ع ، متممممثخ ات أي وتسمممم ي  اإلمكممممان،
 وتنظمم  لمم . املخطممط النحمم  علمم  االجتماعممات عقممد
 يتسمى كم   ت عات تقدم يف القا ر  األط اف الدول
 قطمممع ممممع بفعاليممم ، عملهممما أ اء التنفيممما  عمممم ل حمممد 
 وفقما   ذلم ، أمكمن حيثما السن ات متعد   تعهدات
  لل حد . ا مسي  العم   ط 

النسب  املئ ي  للدول األط اف الي تسد  األنصب  املقم ر  هلما يف  •
 م عد ال يتةاوز رالر  أشه  قب  اجتماع الدول األط اف

 وحمممد  إىل ماليمم  ت عممات تقممد  الممي األطمم اف الممدول عممد  •
 التنفيا  عم

 حتقي  عاملي  االتفاقي 
 لتشمممممممةيع املتاحممممممم  السمممممممب  مجيمممممممع اسمممممممتخدا  -١١

 أو االتفاقيمممممم  علمممممم  األطمممممم اف غممممممري الممممممدول تصممممممدي 
 تشممممةيع ط يمممم  عممممن ذلمممم  يف مبمممما إليهمممما، االنضممممما 
 االتفاقي . أعمال يف مشاركتها

 االتفاقي  يف األط اف الدول عد  •
النسممممب  املئ يمممم  للممممدول غممممري األطمممم اف املشممممارك  يف اجتماعممممات  •

 االتفاقي 
 ط عيم  تقماري  تقمد  المي األط اف غري للدول املئ ي  النسب  •

 7 املا   مب جب
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م اصمممل  تعزيمممز االحمممفا  العمممامل  لق اعمممد االتفاقيممم   -١2

وأ دافها، وإ ان  انتهاكات  ماه الق اعمد واختماذ ا طم ات 
املناسمممممب  ل ضمممممع حمممممد السمممممتخدا  وختمممممزين وإنتممممماج ونقممممم  
األلغا  املضا   لألف ا  من جانب أي جه  فاعل ، مبما يف 

 املسلح  غري الدول. الفاعل ذل  اجلهات 

 وقفما   تنفا أبهنا تبل  الي األط اف غري للدول املئ ي  النسب  •
 االتفاقي  حتظ  ا الي لألنشط  اختياراي  

 بشمثن السمن ي العامم  اجلمعيم  لقم ار املؤيمد  األصم ات عد  •
 لألف ا  املضا   األلغا  حظ  اتفاقي 

 واالحتفاظ أبلغا  مضا   لألف ا تدمري املخزوانت 
 م احممممم  تتضممممممن زمنيممممما   حممممممد   خطممممم  وضمممممع -١٣

 اآلجمممال غضممم ن يف 4 املممما   لتنفيممما واضمممح  رئيسمممي 
 نفممممماذ بمممممدء بعمممممد ممكمممممن وقمممممت أقممممم   يف هلممممما احملمممممد 

 ابلتقمممد  ابنتظممما  األطممم اف المممدول وإبمممالغ االتفاقيممم ،
 للتنفيا. املتبقي  والتحدايت احمل ز

 4 املا   مب جب التزاماهتا أجنزت الي األط اف الدول عد  •
ولديها  4عد  الدول األط اف الي تعكف عل  تنفيا املا    •

 خطط حمد   زمنيا  لتدمري خمزوانت األلغا  املضا   لألف ا 
 تدمري ا مت الي املخزون  لألف ا  املضا   األلغا  عد  •

الممممممدول األطمممممم اف الممممممي م تممممممف  ابألجمممممم  احملممممممد   -١4
لتدمري املخزوانت وأصبحت ابلتايل يف حال  عد  امتثمال 

إلكممممممال عمليممممم   ، تقمممممد  خطممممم  حممممممد   زمنيممممما  4للمممممما   
التمممدمري وتشممم ع يف التنفيممما علممم  وجممم  السممم ع  ويف أقممم   
وقمممممت ممكمممممن وبط يقممممم  شمممممفاف ، وتُبلّممممم  المممممدول األطممممم اف 

  ز والتحدايت املتبقي .احمل ابلتقد بص ر  منتظم  

 احملمد   ابآلجمال تمف م المي األطم اف للمدول املئ يم  النسب  •
 عن وتق ي ا   ذل  من لالنتهاء زمنيا   حمد   خططا   وتقد  هلا

 التنفيا يف احمل ز التقد 

تكمن  عل  ك   ول  ط ف تكتشف خممزوانت م -١5
مع وفممم  يف السممماب  بعمممد انقضممماء األجممم  احملمممد  لتمممدمري 
املخممممزوانت أن تبلّمممم  الممممدول األطمممم اف يف أقمممم   وقممممت 
ممكمممن وأن تممممدم   مممماه األلغممما  املضمممما   لألفمممم ا  بصمممم ر  

 يتةاوز ست  أشه  بعد اكتشافها. ال م عدعاجل  يف 

 اكتشممماف عمممن أبلغمممت المممي األطممم اف للمممدول املئ يممم  النسمممب  •
 األلغما  تلم  وتمدمري قب  من مع وف  تكن م ألغا  خمزوانت
 أشه  ست  غض ن يف لألف ا  املضا  

علممم  كممم   ولممم  طممم ف حتمممتف  أبلغممما  مضممما    -١٦
ممممن  ٣لألفممم ا  لألسمممبا  املسمممم ي هبممما مب جمممب املممما   

لعممممممد  األلغمممممما   سممممممن اي   االتفاقيمممممم  أن جتمممممم ي استع اضمممممما  
تتةمممماوز احلممممد األ ىن  احملممممتف  هبمممما للتثكممممد مممممن أهنمممما ال

الالز  لألغ اض املسمم ي هبما، وأن تمدم  مجيمع األلغما  
املضا   لألف ا  الي تتةاوز  ماا العمد . وتقمد  المدول 

أب ي  بشمثن نيسمانأ ٣0األط اف تقاري  سن ي  حبلم ل 
 هبا وتدمري ا. احملتف  األلغا استخدا  

 مضممما   أبلغممما  حتمممتف  المممي األطممم اف للمممدول املئ يممم  النسمممب  •
 االسممممتخدامات عممممن وتبلمممم  هبمممما مسممممم ي ألغمممم اض لألفمممم ا 
 األلغا  هلاه واملق ر  احلالي 

 األلغا  الستخدا  املتاح  البدائ  استكشاف -١7
 والبحممممث، التمممدريب ألغممم اض لألفمممم ا  املضممما   احليممم 
 ذل . أمكن حيثما

جمممم ع عممد  الممدول األطمم اف الممي تبلمم  أبهنمما تسممتبدل األلغمما   •
   لألف ا  بتدابري بديل  ألغ اض التدريب والبحثاحلي  املضا 

  مس  وتطهري املناط  املزروع  ابأللغا 
 املنممماط  حمممميط حتمممد  م المممي األطممم اف المممدول -١٨

 قدر ذل ، تفع  أن عليها الدق ، وج  عل  امللغ م 
 التلمم   ملسمت   أسمماس خطم   تضممع وأن اإلمكمان،

 المي املعل ممات إىل اسمتنا ا   و قيقم  األ ل  عل  قائم 
 م عمممد يف الصمممل  ذات املصممما ر مجيمممع ممممن مجعهممما مت
 األطمم اف للممدول عشمم  التاسممع االجتممماع يتةمماوز ال
 .202١ عا  يف

 خطم   حمد ت المي املتمثر   األطم اف للمدول املئ ي  النسب  •
 م عمد يف التلم   ملسمت   و قيقم  األ لم  علم  قائمم  أساس

 يف األطممممم اف للمممممدول عشممممم  التاسمممممع االجتمممممماع يتةممممماوز ال
 المدول مجيمع تكن م إن ذل ، بعد سن  )وك  202١ عا 

 االجتمممماع م عمممد حبلممم ل ذلممم  فعلمممت قمممد املتمممثر   األطممم اف
 األط اف( للدول عش  التاسع

 حد ت أبهنا تبل  الي املتثر   األط اف للدول املئ ي  النسب  •
 شمامل  مشاورات إج اء ط ي  عن هبا ا ا  األساس خط
 وال جال والفتيان والفتيات النساء مع
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 األ لممم  إىل تسمممتند وطنيممم  عمممم  خطمممط وضمممع -١٩

 املتعلقمممم  الت قعممممات ذلمممم  يف مبمممما التكمممماليف، وحمممممد  
 معاجلتهمما يتعممني الممي امللغ ممم  واملسمماح  املنمماط  بعممد 
 ممكممن، وقممت أقمم   يف املهممم  إجنمماز أجمم  مممن سممن اي  
 ،5 املا   مب جب احملد  األج  يتةاوز ال م عد ويف

 األط اف للدول عش  الثامن االجتماع عل  لع ضها
  .2020 عا  يف

النسمممب  املئ يممم  ممممن المممدول األطممم اف املتمممثر   المممي تعممم ض خطمممط  •
حبلم ل االجتمماع الثمامن عشم  للمدول  5عم  بشثن تنفيما املما   

سمن  األط اف )واالجتماعات الالحق  للدول األطم اف ويف كم  
بعممد ذلمم ، إن م تكممن مجيممع الممدول األطمم اف املتممثر   قممد فعلممت 

 ذل  حبل ل االجتماع الثامن عش  للدول األط اف(

حتمممديث خطمممط عملهممما ال طنيممم  بشمممك  سمممن ي  -20
إىل األ لمممممم  اجلديممممممد  وتقممممممدم معل مممممممات عممممممن  اسممممممتنا ا  

، 7امل احممم  ال ئيسمممي  املعدلممم  يف تقاري  ممما مب جمممب املممما   
نيسممممانأأب ي  مممممن كمممم  عمممما ، مبمممما يف ذلمممم   ٣0حبلمممم ل 

تقدم معل مات عن عد  املناط  واملساح  امللغ م  الي 
 وعن كيفي  حتديد األول ايت.  جيب معاجلتها سن اي  

النسممممب  املئ يمممم  مممممن الممممدول األطمممم اف املتممممثر   الممممي أبلغممممت عممممن  •
التحمممديثات السمممن ي  وامل احممم  ال ئيسمممي  املعّدلممم   طمممط عملهممما 

 نيسانأأب ي   ٣0ال طني ، يف تقاري  الشفافي  املقدم  حبل ل 
 5 املا   مب جب ابلتزاماهتا أوفت الي األط اف الدول عد  •

 لألفم ا  مضما   أبلغما  املتمثر   األط اف الدول -2١
 األحكممممممممما  مجيمممممممممع تطبيممممممممم  تكفممممممممم  الصمممممممممنع يدويممممممممم 

 ممممن النممم ع  ممماا علممم  االتفاقيممم  مب جمممب وااللتزاممممات
 األلغمممما  أنممم اع لسمممائ  ابلنسمممب  تفعممم  مثلمممما التلممم  ،
 املسممم  عمليمممات أرنممماء ذلممم  يف مبممما لألفممم ا ، املضممما  
 مفصمممممل  تقممممماري  وتقمممممد  ،5 ابملممممما   عممممممال   والتطهمممممري
 .7 املا   مب جب لاللتزامات تنفياا  

 علمممم  االتفاقيمممم  أحكمممما  تطبمممم  الممممي األطمممم اف الممممدول عممممد  •
  ممممماا )ألغممممم اض الصمممممنع اليدويممممم  لألفممممم ا  املضممممما   األلغممممما 
 واإلبالغ( والتطهري، املس ، املؤش :

 الدوليمم  املعممايري مممع يتسمم  حنمم  علمم  اإلبممالغ -22
 تقمممممممدم خمممممممالل ممممممممن ابأللغممممممما  املتعلقممممممم  لإلجممممممم اءات
 علممم  وتصمممنيفها املتبقيممم ، التحمممدايت عمممن معل ممممات

 مؤكد  "مناط  أو خط  " أهنا يف مشتب  "مناط  أهنا
 حتديمد عمن فضمال   النسم ، حةمها وحتديد ا ط ر "
 وفقمممممما   احملمممممم ز التقممممممد  عممممممن واإلبممممممالغ التلمممممم  . نمممممم ع

 )مثممم ، األراضممم  عمممن لإلفممم اج املسمممتخدم  للمنهةيممم 
 التقلممممميص أو التقممممي غممممري املسممممم  ابسممممتخدا  اإللغمممماء

 ط يمم  عممن عنهمما اإلفمم اج أو التقممي املسمم  ابسممتخدا 
 األلغا (. إزال 

 عمممن تبلممم  المممي املتمممثر   األطممم اف المممدول ممممن املئ يممم  النسمممب  •
 الدوليممممم  للمعمممممايري وفقممممما   احملمممم ز والتقمممممد  املتبقيممممم  التحممممدايت
 ابأللغا  املتعلق  لإلج اءات

 طلبمات يف تقمد  المي املتمثر   األطم اف للمدول املئ ي  النسب  •
 بيماانت 7 املما   مب جمب والتقماري  5 املا   مب جب التمديد

 التل   ن ع حسب مفصل  والتطهري املس  عن

المممممدول األطممممم اف الممممممي تقمممممد  طلبمممممات متديممممممد  -2٣
تكفمممم  أن حتتمممم ي  مممماه الطلبممممات علمممم  خطممممط عممممم  
مفصمممل ، وحممممد   التكممماليف ومتعمممد   السمممن ات لفمممف  
التمديممد، وأن يممتم إعممدا  ا مممن خممالل عمليمم  شممامل ، 
مبمممما يتماشمممم  مممممع مقمممم رات االجتممممماع السممممابع للممممدول 
األط اف والت صيات الي أق  ما االجتمماع الثما  عشم  
للمممممدول األطممممم اف يف ال رقممممم  املعن نممممم  " أفكمممممار بشمممممثن 

 من االتفاقي ". 5عملي  التمديد مب جب املا   

 عمممم  خطممط تتضمممن الممي التمديممد لطلبممات املئ يمم  النسممب  •
 التمديد لفف  السن ات ومتعد   التكاليف وحمد   مفصل 

 المممي للعمليممم  وفقممما   املقدمممم  التمديمممد لطلبمممات املئ يممم  النسمممب  •
  األط اف الدول أرستها

 متديمممممد طلبمممممات تقمممممد  المممممي األطممممم اف المممممدول -24
 مفصممممل ، خططمممما   الطلممممب يتضمممممن أن أيضمممما   تكفمممم 
 احلممد أجمم  مممن السممن ات ومتعممد   التكمماليف وحمممد  

 يف حممد   سمياقات يف هبما والت عي  األلغا  خماط  من
  املتثر  . احمللي  اعتمعات

 خططممممما   تشممممم  الممممي التمديممممد طلبمممممات مممممن املئ يمممم  النسممممب  •
 ت عي  وأنشط  املخاط  من للحد مناسب 
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 املتعلقمم  التزاماهتما تكمم  المي األطم اف المدول -25
 يف املتمثلمممم  الفضممممل  املمارسممم  ت اصمممم  األلغمممما  إبزالممم 
 االعتبممار وتمم يل االنتهمماء عممن ط عيمم  إعممالانت تقممدم

 "أفكممممممار املعن نمممممم  لل رقمممممم  الصممممممد   مممممماا يف ال اجممممممب
 األلغممممممما  إزالممممممم  التزاممممممممات تنفيممممممما بشمممممممثن وتفا مممممممات
 تنفيا ا". من واالنتهاء 5 املا   يف عليها املنص  

 مب جمب التزاماهتما أجنمزت المي األط اف للدول املئ ي  النسب  •
 االنتهاء بشثن ط عي  إعالانت وتقد  5 املا  

 العمم  وخطمط االسفاتيةيات أن من التثكد -2٦
 القمدر  اسمتدام  بشمثن ت تيبمات تضمع لإلجناز ال طني 
 املع وف  غري امللغ م  املناط  مع التعام  عل  ال طني 

 الممي حممديثا   امللغ ممم  املنمماط  ذلمم  يف مبمما السمماب ، يف
  ممممماه مممممع التعاممممم  ولممممد  االنتهمممماء. بعممممد ُتكتشممممف
 يف هبممممما التعهمممممد مت المممممي االلتزاممممممات ت اعممممم  املنممممماط ،
 النحمم  علمم  األطمم اف للممدول عشمم  الثمما  االجتممماع
 مقفحمممم  رشمممميد  "اسممممتةاب  املعن نمممم  ال رقمممم  يف المممم ار 
 تكن م ملغ م  مناط  تكتشف الي األط اف للدول
 احملد  ". اآلجال انقضاء بعد الساب  يف مع وف 

النسممممممممممب  املئ يمممممممممم  للممممممممممدول األطمممممممممم اف املتممممممممممثر   الممممممممممي تضممممممممممّمن  •
االسممممممفاتيةيات وأأو خطمممممممط اإلجنمممممماز ال طنيممممممم  ا اصمممممم  هبممممممما 
 ت تيبات للتعام  مع مناط  ملغ م  م تكن مع وف  يف الساب 

 لممديها أبن تبلمم  الممي املتممثر   األطمم اف للممدول املئ يمم  النسممب  •
 تكمن م ملغ مم  منماط  ممع للتعام  مستدام  وطني  قدرات
 الساب  يف مع وف 

 ملغ مم  منماط  تكتشف الي األط اف للدول املئ ي  النسب  •
 امللغ مممم  املنممماط  ذلممم  يف مبممما السممماب ، يف مع وفممم  تكمممن م

 عشممم  الثممما  االجتمممماع عمممن الصممما ر القممم ار وتطبممم  حمممديثا ،
 األط اف للدول

 فعاليممممممم  لتحسمممممممني املناسمممممممب  ا طممممممم ات اختممممممماذ -27
 ذلممم  يف مبمما األلغممما ، وإزالمم  املسممم  عمليممات وكفمماء 
 ال سمائ  وتبما ل والتطبيم  البحث تشةيع ط ي  عن

 الغ ض. هلاا املبتك   التكن ل جي 

 البحممث علمم  تشممةع أبهنمما تبلمم  الممي األطمم اف الممدول عممد  •
 املبتك   التكن ل جي  ال سائ  وتبا ل والتطبي 

 احلد من خماط  األلغا  والت عي  هبا
 مج أنشط  الت عي  مبخاط  األلغا  يف اجلهم    -2٨

اإلنسممماني  واالمنائيممم  واملتعلقممم  ابحلمايممم  والتثقيمممف علممم  
نطمممممممما  أوسممممممممع، ابإلضمممممممماف  إىل  جمهمممممممما يف األنشممممممممط  

املسمممممممم  والتطهممممممممري ومسمممممممماعد  املسممممممممتم   يف جممممممممماالت 
الضممحااي بغيمم  تقليمم  املخمماط  علمم  السممكان املتمممثر ين 

  وتقلي  اضط ار م إىل حتم  املخاط .

النسب  املئ ي  للمدول األطم اف املتمثر   المي تبلم  أبهنما أ رجمت  •
بممم امج للحمممّد ممممن خمممماط  األلغممما  وللت عيممم  هبممماه املخممماط  يف 

اإلنساني  واحلمايم  وأأو ا طمط خططها املتعلق  ابالستةاب  
عن إ راجهما يف خططهما لإلجم اءات املتعلقم   اإلمنائي ، فضال  

 ابأللغا ، حسب االقتضاء

 خممماط  مممن للحممد السمميا  حمممد   بمم امج تمم فري -2٩
 واجلماعمممممات السمممممكان جلميمممممع هبممممما والت عيممممم  األلغممممما 
  اه مث  تط ي  من والتثكد للخط . املع ض  املتثر  
 أهنممما وممممن االحتياجمممات، تقيممميم أسممماس علممم  الممم امج
 السممكان، ي اجمم  المماي التهديممد يناسممب مبمما مصمممم 

  والتن ع. واإلعاق  والسن اجلن  ن ع ت اع  وأهنا

النسب  املئ ي  للدول األط اف املتثر   الي تبل  أبن لديها بم امج  •
 املتثر ينللحد من خماط  األلغا  وللت عي  هبا جلميع السكان 

 أنشممط  تنفمما أبهنمما تبلمم  الممي األطمم اف للممدول املئ يمم  النسممب  •
 بيممممماانت وجتممممممع هبممممما، وللت عيممممم  األلغممممما  خمممممماط  ممممممن للحمممممد
 ممن ذلم  وغمري واإلعاق  والسن اجلن  ن ع حسب مصنف 
 وإاتحتها بتحليلها وتق   التن ع ع ام 

إيالء األول ي  للسكان األكث  ع ض  للخط  عمن  -٣0
ط يممم  ربمممط الممم امج وال سمممائ  املتعلقممم  ابحلمممد ممممن خممممماط  
األلغمما  والت عيمم  هبمما ربطمما  مباشمم ا  بتحليمم  البيمماانت املتاحمم  
عمممممممن اإلصممممممماابت والتلممممممم  ، وفهمممممممم سمممممممل ك اعم عمممممممات 
السممممممكاني  املتمممممممثر  ، ومنمممممممط املخمممممماط  وآليمممممممات التكيمممممممف، 

  والتكهن، حيثما أمكن ذل ، ابلتح كات السكاني .

 قائمممم  آليممم  وضمممعت أبهنممما تبلممم  المممي طممم افاأل المممدول عمممد  •
 األلغا  مبخاط  الت عي  ب امج أول ايت لتحديد األ ل  عل 

 األلغا  خماط  من للحد ال طني  القدرات بناء -٣١
 االحتياجمممات ممممع التكيممف إمكانيممم  مممع هبممما والت عيمم 

  مممماه مثمممم  تقممممدم ذلمممم  يف مبمممما املتغممممري ، والسممممياقات
 الساب . يف مع وف  تكن م ملغ م  مناط  يف ال امج

عد  الدول األط اف الي تقد  ب امج للحد من خمماط  األلغما   •
 والت عي  هبا يف مناط  ملغ م  م تكن مع وف  يف الساب 
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تممم فري معل ممممات عمممن الت عيممم  مبخممماط  األلغممما   -٣2

وغري ا من ب امج احلد من املخاط  يف التقاري  املقدمم  
مبمما يف ذلمم  املنهةيممات املسممتخدم  ، 7مب جممب املمما   

والتحممممممدايت املط وحمممممم  والنتممممممائج الممممممي حتققممممممت، مممممممع 
 معل مات مصنف  حسب ن ع اجلن  والعم .

 ب اجمهمممما عممممن معل مممممات تقممممد  الممممي األطمممم اف الممممدول عممممد  •
 املخماط  ممن احلد ب امج من وغري ا األلغا  مبخاط  للت عي 
 نتائج من حتق  وعما

 مساعد  الضحااي
التثكمممممد ممممممن تعيمممممني كيمممممان حكممممم م  ذي صمممممل   -٣٣

لإلشمم اف علمم   مممج مسمماعد  الضممحااي يف السياسممات 
وا طمممط واألطممم  القان نيممم  ال طنيممم  علممم  نطممما  أوسمممع. 
ويت ىل الكيان املكلف وضع خط  عمم  وم اقبم  التنفيما 

إىل أ ممداف حمممد   وقابلمم   وإعممدا  تقمماري  بشممثن  اسممتنا ا  
 للقياس وواقعي  وحمد   زمنيا  لدعم ضحااي األلغا .

 لتنسمممي  حك ميممما   كيممماان    عّينمممت المممي األطممم اف المممدول عمممد  •
 الضحااي مساعد  أنشط 

 حتتم ي وطنيم  عمم  خطط لديها الي األط اف الدول عد  •
 حتقيقهممممما، وميكمممممن للقيمممماس، وقابلممممم  حمممممد  ، أ مممممداف علمممم 
 صل  ذات مؤش ات مع زمنيا ، وحمد   وواقعي 

بممممال جهمممم   علمممم  مسممممت   األجهممممز  احلك ميمممم   -٣4
لضممممممان تلبيممممم  احتياجمممممات ضمممممحااي األلغممممما  وحقممممم قهم 

والقان نيمممم   بصمممم ر  فعالمممم  مممممن خممممالل األطمممم  السياسمممماتي 
ال طنيمم  املتعلقمم  ابإلعاقمم ، والصممح ، والتعلمميم، والعمالمم ، 
والتنمي  واحلد من الفق ، مبا يتماش  مع األحكا  ذات 

 الصل  يف اتفاقي  حق   األشخا  ذوي اإلعاق .

 األلغما  ضمحااي تمدرج أبهنما تفيمد المي األطم اف المدول عد  •
  الصل  ذات ال طني  والدعم السياسات أط  يف

 تتضممن م كزيم  بيماانت قاعد  تعزيز أو إنشاء -٣5
 واألشممممخا  األلغمممما  بسممممبب القتلمممم  عممممن معل مممممات

 ومع فممم  األلغممما  عمممن انمجممم  إلصممماابت تع ضممم ا الممماين
 أن علمممممم  تمممممم اجههم، الممممممي والتحممممممدايت احتياجمممممماهتم

 والعممم  اجلممن  نمم ع حسممب مصممنف  البيمماانت تكمم ن
 ألصمممممممممحا  املعل ممممممممممات  ممممممممماه وإاتحممممممممم  واإلعاقممممممممم ،
 الشمممممممممامل  االسمممممممممتةاب  لضممممممممممان املعنيمممممممممني املصممممممممملح 
  والضحااي. األلغا  من الناجني الحتياجات

 املضممما   األلغممما  ضمممحااي تمممدرج المممي األطممم اف المممدول عمممد  •
 ابإلعاق  املتعلق  البياانت نظم يف لألف ا 

 املتعلقممممممم  البيمممممماانت تصممممممنف المممممممي األطمممممم اف الممممممدول عممممممد  •
 واإلعاق  والسن اجلن  ن ع حسب ابلضحااي

 وكفمممممماء  بفعاليمممممم  األوليمممممم  اإلسممممممعافات تقمممممدم -٣٦
 ابأللغممممممما ، املتمممممممثر   احملليممممممم  اعتمعمممممممات يف للضمممممممحااي
 املستشف . قب  املناسب  ال عاي  ت فري وضمان

 لكفالم  املباولم  اجلهم   عمن تبلّم  المي األط اف الدول عد  •
 املتعلقممم  الطمم ارئ حلممماالت االسممتةاب  يف والفعاليممم  الكفمماء 
 األلغا  حب ا  

 كممان  حيثممما وطنيمم ، إحالمم  آليمم  تمم فري ضمممان -٣7
 األلغمما  ضممحااي وصمم ل لتيسممري ،وممكنمما   مناسممبا   ذلمم 
 ونشممم  إنشمماء ط يمم  عممن ذلمم  يف مبمما ا ممدمات، إىل
 شام . خدمات  لي 

 عد  الدول األط اف الي تفيد أبن لديها آلي  وطني  لإلحال  •
 للخدمات  لي  لديها أبن تفيد الي األط اف الدول عد  •

 وصم ل أمكن، حيثما تضمن، خط ات اختاذ -٣٨
 ال يفيم  املنماط  يف ذلم  يف مبما األلغا ، ضحااي مجيع

 ت فري ط ي  عن الشامل  الصحي  ال عاي  إىل والنائي ،
 الممممممدعم وخممممممدمات التث يمممممم  إعمممممما    عممممممم خممممممدمات
 املسممماوا  قممد  علمم  االجتمممماع  - والنفسمم  النفسمم 

 األجهمز  تم فري ذلم  ويشمم  اعتممع. أفم ا  سائ  مع
 وب امج املهي، والعالج الطبيع ، والعالج املساعد ،

  هبم. معفف مهنيني ط ي  عن األق ان  عم

 اجلهمممم   عممممن معل مممممات تقممممد  الممممي األطمممم اف الممممدول عممممد  •
 الشامل  الصحي  ال عاي  إىل ال ص ل ضمان إىل ال امي 

 املباولم  اجلهم   عمن معل ممات تقمد  المي األط اف الدول عد  •
 إليها ال ص ل وإمكاني  التث ي  إعا   خدمات ت اف  لزاي  

عد  الدول األط اف الي تقد  معل مات عمن اجلهم   ال اميم  إىل  •
 االجتماع  - زاي   ت اف  خدمات الدعم النفس  والنفس 

 إطار يف األق ان خدمات أنشثت الي األط اف الدول عد  •
 ال طي الصحي  ال عاي  نظا 
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 االجتمممممماع  اإل مممممماج لضممممممان جهممممم   بمممممال -٣٩

 إىل ال صم ل ط يم  عمن األلغما  لضحااي واالقتصا ي
 املا يمممممم  احلمممممم اجز وإزالمممممم  القممممممدرات، وبنمممممماء التعلمممممميم،

 واملتعلقمم  والسممل كي  والسياسممي  والثقافيمم  واالجتماعيمم 
 اجلنسممماني  الفممم ار  ت اعممم  بط يقممم  وذلممم  ابلت اصممم ،

 اإلعاق . أن اع جلميع وشامل  والعم 

 اجلهمممم   عممممن معل مممممات تقممممد  الممممي األطمممم اف الممممدول عممممد  •
 األلغمما  ضممحااي إ ممماج تعمم   الممي احلمم اجز إزالمم  إىل ال اميمم 
 واالقتصا ي االجتماع  الصعيدين عل 

 اإلنسممماني  االسمممتةاب  خطمممط أن ممممن التثكمممد -40
 ومحايممم  سممالم  تكفمم  الصممل  ذات ال طنيمم  والتث ممب
 ذلمم  يف مبمما ا طمم ، حمماالت يف األلغمما  مممن النمماجني
 والك ار  اإلنساني  والط ارئ املسل ، النزاع حاالت
 اإلنسممما  المممدويل القمممان ن ممممع يتماشممم  مبممما الطبيعيممم ،
 الت جيهيمم  واملبمما ئ اإلنسممان حلقمم   الممدويل والقممان ن
 الصل . ذات الدولي 

 النمماجني محايمم  تممدمج أبهنمما تفيممد الممي األطمم اف الممدول عممد  •
 والتث ب اإلنساني  االستةاب  خطط يف األلغا  من

 التعاون واملساعد  الدوليان
تبال الدول ك  ما يف وسعها لتخصيص املم ار   -4١

الالزمممممممم  لل فممممممماء يف أقممممممم   وقمممممممت ممكمممممممن اباللتزاممممممممات 
االتفاقيممممممم ، وتستكشمممممممف مجيمممممممع املنصممممممم   عليهممممممما يف 

 مصا ر التم ي  البدي  املمكن .

النسب  املئ ي  للدول األطم اف املتمثر   ابأللغما  المي تفيمد أبهنما  •
 تقد  التزامات مالي  من أج  تنفيا التزاماهتا مب جب اتفاقي 

 مممايل غممري أو ماليمما    عممما   تقممد  الممي األطمم اف الممدول عممد  •
 املتثر   األط اف للدول

 البدي  التم ي  مصا ر استكشاف ج   •
 ستضع املساعد  تلتم  الي األط اف الدول -42

 االتفاقيم  آليمات مجيع وتستخد  امل ار  لتعبئ  خططا  
 التحممممممممممدايت عممممممممممن املعل مممممممممممات نشمممممممممم  أجمممممممممم  مممممممممممن

 ممممن ذلممم  يف مبممما ابملسممماعد ، املتعلقممم  واالحتياجمممات
 مب جمممممممب سمممممممن اي   املقدمممممممم  الشمممممممفافي  تقممممممماري  خمممممممالل
 املصممممم المممنهج ممممن ذلممم  يف وابالسمممتفا   ،7 املممما  

 األطممم اف المممدول وتتبممما ل الف  يممم . احلممماالت حسمممب
 مممممع الف  يممم  احلمممماالت حسمممب املصمممممم المممنهج نتمممائج
 أوسمع، نطا  عل  ابأللغا  املتعلق  اإلج اءات  وائ 
  أترريه. من القص   الفائد  حتقي  أج  من

 معل ممات تقد  الي  عم إىل احملتاج  األط اف الدول عد  •
 املتعلقممممممم  واالحتياجمممممممات والتحمممممممدايت احملممممممم ز التقمممممممد  عمممممممن

 وخمممممالل 7 املممممما   مب جمممممب املقدمممممم  التقممممماري  يف ابملسممممماعد 
 االتفاقي  اجتماعات

 احلمممماالت هنممممج مممممن اسممممتفا ت الممممي األطمممم اف الممممدول عممممد  •
 ممممن املزيمممد وأأو للمتابعممم   عمممما   تلقمممت أبهنممما وتفيمممد الف  يممم 
 احملد   االحتياجات لتلبي  الدعم

الممممدول األطمممم اف الممممي تنفمممما التزاماهتمممما مب جممممب  -4٣
االتفاقي  تق   بتعزيز التنسي  ال طي، مبا يف ذلم  عمن 
ط يمممممم  ضمممممممان إجمممممم اء حمممممم ار منممممممتظم مممممممع أصممممممحا  
املصمممممملح  المممممم طنيني والممممممدوليني بشممممممثن التقممممممد  احملمممممم ز 
والتحدايت و عم التنفيا. وتنظ  يف إنشاء من  وطمي 

 حا  املصلح . مالئم للح ار املنتظم بني مجيع أص

 بني للح ار قط اي   منتد  أنشثت الي األط اف الدول عد  •
 منتظم بشك  جتتمع الي املصلح  صاحب  اجلهات مجيع

 املسماعد  تقمدم علم  القما ر  األط اف الدول -44
 تنفيمممما يف األخمممم   األطمممم اف الممممدول مبسمممماعد  تقمممم  

 تنفيمما بمال  تمدعم و مم  االتفاقيم . مب جمب التزاماهتما
 ومبنيمممم  واضممممح  وطنيمممم  عممممم  وخطممممط اسممممفاتيةيات

 املتمثر   احملليم  اعتمعمات احتياجمات تلم  األ ل  عل 
 بنمممممم ع املتعلقمممممم  للمسممممممائ  سممممممليم حتليمممممم  إىل وتسممممممتند
 ممممممممممع متماشمممممممممي  وتكممممممممم ن والتنممممممممم ع والعمممممممممم  اجلمممممممممن 

  للماحنني. االمنائي  السياسات

 ماليمممما    عممممما   تقممممد  أبهنمممما تفيممممد الممممي األطمممم اف الممممدول عممممد  •
 املتثر   األط اف للدول مايل غري أو
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 تقمممممدم علممممم  القممممما ر  األطممممم اف المممممدول تقمممم   -45

 اآلليمممممممممات وابسممممممممتخدا  أمكمممممممممن حيثممممممممما املسمممممممماعد ،
 المممممدول إىل تقدمممممم  الممممماي المممممدعم بتنسمممممي  القائمممممم ،
 اللتزاماهتمما الفعممال التنفيمما أجمم  مممن املتممثر   األطمم اف
  االتفاقي . مب جب

 الممماي المممدعم تنسمم  أبهنممما تفيمممد الممي األطممم اف المممدول عممد  •
 لالتفاقي  الفعال التنفيا أج  من تقدم 

م اصل  استكشاف ف   التعماون، مبما يف ذلم   -4٦
التعماون الممدويل واإلقليمم  والثنممائ ، والتعماون بممني الممدول 
األطممم اف املتمممثر   أو فيمممما بمممني بلمممدان اجلنممم  ، هبمممدف 

الممممممممممدروس التبمممممممممما ل الطمممممممممم ع  ألفضمممممممممم  املمارسممممممممممات و 
املسمممتفا  . وقمممد يشمممم  التعممماون ممممن  ممماا النممم ع تقمممدم 
التزامممممممممات متبا لمممممممم  بشممممممممثن إزالمممممممم  األلغمممممممما  يف املنمممممممماط  
احلدو يممممم ، وتبممممما ل ا ممممم ات فيمممممما يتعلممممم  بمممممدمج نممممم ع 

بتبا ل  ٦ اجلن  والتن ع يف ال امج، والقيا  وفقا  للما  
والتكن ل جيمممممممم  املعممممممممدات واملمممممممم ا  واملعل مممممممممات العلميمممممممم  

التمم ع هبمما بعممد انتهمماء إحممد  الممدول األطمم اف مممن  )أو
 تنفيا االتفاقي . تعزيزالتزاماهتا( من أج  

عد  الدول األط اف الي تفيمد أبهنما تتبما ل أفضم  املمارسمات  •
والمممممدروس املسمممممتفا   ممممممن خمممممالل التعممممماون المممممدويل واإلقليمممممم  

 ائ التعاون الثن والتعاون فيما بني بلدان اجلن   أو

 تدابري ضمان االمتثال
 املعمممم وف أو املزعمممم   االمتثممممال عممممد  حالمممم  يف -47

 الدولمممم  تقممممد  ،١ املمممما   مب جممممب العاممممم  لاللتزامممممات
 الممدول مجيممع إىل احلالمم  عممن معل مممات املعنيمم  الطمم ف

 احلممممد إىل وشممممفاف  وشممممامل  سمممم يع  بط يقمممم  األطمممم اف
 بمم وي األخمم   األطم اف الممدول ممع وتعممم  األقصم .

 وفعالم ، سم يع  بط يقم  املسمثل   ماه حلم  التعماون من
 .١-٨ للما   وفقا  

 امتثاهلمممما عممممد  يُعمممم ف أو يُممممزعم الممممي األطمممم اف الممممدول عممممد  •
 ١ للما  

 امتثاهلا عد  يُزعمأيُع ف الي األط اف للدول املئ ي  النسب  •
 األط اف الدول مجيع إىل حمّدر  معل مات وتقد  ١ للما  

 التزامممات تنفيمما علمم  تعكممف طمم ف  ولمم  أي -4٨
 ا صممممممم  ، وجممممممم  علمممممم  5 أو 4 املممممممما تني مب جممممممب

 تقمد  وم ،٣ للمما   وفقما   تنقلهما أو أبلغا  حتتف  أو
 معل ممممممات يتضممممممن 7 املممممما   مب جمممممب سمممممن اي   تق يممممم ا  
 االلتزامممات،  مماه تنفيمما يف احملمم ز التقممد  عممن مفصمل 
 ،7 ابملا   عمال   التنفيا حال  عن سن اي   حتديثا   تقد 

 الطمم   أبكثمم  األطمم اف الممدول مجيممع إىل ومعل مممات
 وشفافي . ومش لي  س ع 

 الم ار   االلتزاممات تنفما المي األطم اف للمدول املئ يم  النسب  •
 ،١-٣ للمممممما   وفقممممما   أبلغممممما  حتمممممتف  أو 5 أو 4 املممممما   يف
 يتضممممن الممماي 7 املممما   مب جمممب املطلممم   التق يممم  تقمممد  وم

  ممممممماه تنفيممممممما يف احملممممممم ز التقمممممممد  عمممممممن مفصمممممممل  معل ممممممممات
 مجيمممممع إىل وتقمممممد  األخريتمممممني، السمممممنتني خمممممالل االلتزاممممممات

 مب جمممممممب التقمممممماري  يف حمّدرمممممم  معل مممممممات األطمممممم اف الممممممدول
  األط اف. الدول اجتماعات وخالل 7 املا  

 مب جمممممب ابلتزاماهتممممما تمممممف   م طممممم ف  ولممممم  أي -4٩
 مجيع الس ع  وج  عل  تتخا االتفاقي ، من ٩ املا  

 الالزمم  التمدابري من وغري ا واإل اري  القان ني  التدابري
 المممي التمممدابري عمممن واإلبمممالغ االلتزاممممات تلممم  لتنفيممما
 العشممممممم ين االجتممممممماع يتةمممممماوز ال م عممممممد يف اختمممممماهتا
  األط اف. للدول

 نّفممممات أبهنمممما أفمممما ت الممممي األطمممم اف للممممدول املئ يمممم  النسممممب  •
 ٩ املا  

    


