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أوسلو 29-26 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2019
البند  7من جدول األعمال املؤقت
استعراض سري االتفاقية ووضعها

مشروع إعالن أوسلو بشأن عامل خال من األلغام 2019
َّ
قدمه رئيس املؤمتر االستعراضي الرابع
 -1حنن ،الدول ال  164األطراف يف اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد ،وقد اجتمعناا يف
املااؤ ر اتعتعرا اار الرا ا يف أوعا يف يف تيارلن النااارب يففم  ،2019عاارع عاان التاامنااا النا اات
إبهناء املعاانة واإلصاابت اليت تتسبب فيها األلغام املضادة لألفراد .وحنن فخيفرون مبا حققناا مان
ا
الراابية والرجااال ماان التهدلااد ابعااتخدام األلغااام املضااادة
تقاادم ئا اامح يف الااة النساااء والبنااات و ج
لألف اراد وم اان اع اتخدامها ح ااآل ا ن .وحن اان ا ن ت ااام تعال ااا جه اايفدان يف ع اابيمح قي ا أئ اادافنا
امليرتكة املتمن ة يف جعمح العامل خالياً اماً مان األلغاام ويف إدماا النااجو والضا اد إدماجااً مااً
وع ى قدم املساواة م غريئم.
 -2والقيفاعااد الاايت تاانا ع يهااا اتتفاقيااة صااارمة وإ جان تعهااد تعالائااا والاادفاه عنهااا .و اادلن
اعااتخدام األلغااام املضااادة لألفاراد ماان قباامح أو جهااة كا اات ،وعاانظمح ب ا ل كاامح مااا يف وعااعنا يف
عبيمح قي عاملية اتتفاقية.
دماران أكناار ماان  52م ياايفن لغاام ماان
 -3فمنا دخاايفل اتتفاقيااة حيااا النفااا قباامح  20عامااً ،ج
خماااوانت األلغااام املضااادة لألف اراد وا تهااى  31طرف ااً ماان يننااا ماان تنفي ا التاامات ا املتع قااة إب الااة
األلغااام .وقااد ح اددان ماان خماااطر حاادود املالااد ماان األ ارار اإل سااا ية ،وأفرجنااا عاان مساااحات
شاعااعة ماان األرا اار كاار تسااتغ ها ايتمعااات اإل يااة ألغ ارا اإل تااا  ،وأحاار ان تقاادماً يف كفالااة
حياة كرمية ل ض اد والناجو.
 -4وقااد ارت ااا النيفاااف يف تنفيا اتتفاقيااة ع ااى روف فرلاادة ماان التعاااون والياافافية ،ا اايفت
ع ى إقامة شراكات متينة م املنظمات الدولية وايتم املدرب .وإ جان ت ااال ع اى التاامناا مبيفاصا ة
تييفي ئ اليراكات وتيفطيدئا تيفخياً لت قي أئدافنا امليرتكة.
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 -5ورغاام مااا حققنااا م ان إجنااا ات مياارتكة تبعاار الفخاار يف فيفعاانا ،ت ت ااال ةاجاة ااددت
كناارية .فااالت يفد ابأللغااام املضااادة لألفاراد ،مبااا فيهااا األلغااام ات ال بيعااة املر ااة ،ت لااال ليا مح
خ راً ع ى حياة البير ولقف عا قاً أمام التنمية املستدامة.
 -6حنن ،الدول األطراف ،خياجلنا ق عميا إ اء ارتفااه عادد اإلصااابت الايت تتسابب فيهاا
األلغااام املضااادة لألف اراد يف الساانيفات األخاارية .وإ جن يف ارتفاااه عاادد اإلصاااابت واليففيااات لت ا كرة
ص ااارخة ان اتتفاقي ااة ت تا ااال ات ج اادو  .ول اان تا ايفاب يف ا ا ل اجله اايفد الدا ب ااة ألج اامح وص اام
اعااتخدام ئ ا األع ا ة اإلظاايفرة مبيفجااب اتتفاقيااة ابلعااار وألجاامح و ا هنالااة ل ا  ،مبااا يف ل ا
اعاتخدام األلغااام املضااادة لألفاراد ات ال بيعااة املر ااة الايت لن با ع يهااا ايا  .أح ااام اتتفاقيااة.
ولن جدخر جهداً يف عبيمح مان تنفي اي أح ام اتتفاقية تنفي اً ماً ويف أوا .
 -7وحناان م تاماايفن ابليففاااء ابتلتاامااات املنراايف ع يهااا يف اتتفاقيااة و ت هااري اي ا املناااط
امل غيفمة يف أقرع وقت مم ن ،وعايفف با ل قراار جهادان ألجامح تسارل وتارية املساري والت هاري
يف السنيفات اخلمس املقب ة ،م أخ احلاجة إىل ات ت ار يف منهيفية اإل الة عو اتعتبار.

 -8وعيفف عممح ع ى تدمري اي املخاوانت مان األلغاام املضاادة لألفاراد يف أقارع وقات مم ان
م ا التقيااد ابمليفاعيااد النها يااة اإلااددة مبيفجااب اتتفاقيااة ،وا ااعو رااب أعيننااا أن تاادمري كاامح لغاام ماان
األلغام املضادة لألفراد قد مينمح إ قا حياة شخا ما أو احلفاظ ع ى طرف من أطراف جسم .
 -9وع اايفف ن ااف جه اايفدان ألج اامح تف ااادو وق اايفه إص اااابت جدل اادة يف املن اااط املتض ااررة.
وعيفف سعى جائدلن إىل التيفعية مبخاطر األلغام واختا غري ل من تدا ري احلاد مان املخااطر
اليت تتسم ابلفعالية واجلدو ودقة اهلدف ،لفا دة ايا الفااات املعر اة ل خ ار ددةً يف التهاا
إىل أن تتسىن إ الة هتدلد األلغام املضادة لألفراد.
 -10وعيفف قيفم ،أثناء تنفي ان اتلتاامات املنريف ع يها يف اتتفاقية ،خب يفات عم ية أتخا
ا
الراابية والرجااال وم ايفاطن الضااعف لااد كاامح
عااو اتعتبااار اخااتيف احتياجااات النساااء والبنااات و ج
ماانهم وتراعاار هراءئاام .وإ جان اادرع أن مراعاااة املنظاايفر اجلنسااارب واحارتام التناايفه يف ايا جيفا ااب ر ااة
تنفيا اإلجاراءات املتع قااة ابأللغااام وتنفيا اتتفاقيااة أماار مهاام ابلنساابة لتاايففري الااة فعالااة ماان األلغااام
املضادة لألفراد جلمي الناس .وعيفف سعى إىل إ الاة احلايفاجا الايت تعايفا ميااركة اجلنساو ال ام اة
واملتساولة واملتيفا ة يف تنفي اإلجراءات املتع قة ابأللغام ويف اتجتماعات املتع قة ابتتفاقية.
 -11وحن اان س اجم ان جع اامح الع ااامل خالي ااً م اان األلغ ااام ت لع اال ت قا ي ااً أن الع ااامل ع اايخ يف م اان
ا اد األلغااام وماان الناااجو منهااا .و تااام ضاامان املياااركة ال ام ااة واملتساااولة والفعالااة لضا اد
األلغ ااام والن اااجو منه ااا يف ايتم ا  ،اع ااتناداً إىل اح ارتام حق اايفا اإل س ااان واملس اااواة ااو اجلنس ااو
واحرتام التنيفه وعدم التمييا.
 -12و س اجم ابحلاجااة إىل دمااع املساااعدة املقدمااة إىل الض ا اد والناااجو يف إطااار أوع ا ماان
السياعااات واخل ااأل واألطاار القا يف يااة اليفطنيااة املتع قااة ذقاايفا األشااخا وو اإلعاقااة والر ا ة
والتع يم والتيفظيف والتنمية واحلد من الفقر.
 -13و عتق ااد أن األخ ا ا ام ااام املب ااادرة ق ا جايفة ع ااى الر ااعيد ال اايفطل وأن التع اااون واملس اااعدة
الدوليو أمران ت د منهما تعاتمرار جنااف اتتفاقياة .ولان أنلايف جهاداً يف عابيمح تعالاا الياراكات
واإلم ااداد ابمل ايفارد واملس اااعدة والتميفل اامح ال اايفطل وال اادو و ددهت ااا ،عن ااد اتقتض اااء .وعنست ي ااف
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اخلياارات املتاحااة فيمااا خيااا مرااادر التميفلاامح اجلدلاادة والبدل ااة اادف ددة املايفارد املتاحااة ألجاامح
يفغ مقاصد اتتفاقية.
 -14و يدد ع ى أن التنفي الفعال ليتفاقية لساهم يا مح مباشار يف قيا أئاداف التنمياة
املستدامة ويف اليففاء ابتلتاام عدم ترع أو أحاد خ اف الركاب .وعنيفاصامح اعات داد أوجا ر
و اتتفاقية وخ ة التنمية املستدامة حآل فمح قي أكا قادر مم ان مان املنااف ل ميفتمعاات
اإل ية املتضررة من األلغام املضادة لألفراد.
 -15وإن الاادول األط اراف ،ب يفغهااا مقاصااد اتتفاقيااة ،ت اايفن قااد أ ق ا ت أرواح ااً ،و اات انع ااً،
وعاااعدت ا اد ،وأما جدت املناااط املتضااررة يفعااا مح التنميااة املسااتدامة .حناان ،الاادول األطاراف ،تااام
ت نيف جهيفدان يف عبيمح اعت مال كمح واحد منا اليففاء ابلتاامات اإلددة منيااً وابلسارعة الايت لت بهاا
اع اتعاات مال .و ت ا إىل قي ا ئ ا األئااداف أقرااى مااا مي اان الت قي ا ذ اايفل عااام .2025
وعت يفن خ ة عممح أوع يف  2024-2019أداة ت غىن عنها يف إدراع ئ ا امل مري.
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