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 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٩-٢٦ أوسلو،
 ( من جدول األعمال املؤقت1)ه()٧البند 

 استعراض سري ووضع عمل االتفاقية 
 مسائل أخرى أساسية لتحقيق أهداف االتفاقية 

 التعاون واملساعدة

 منوذُج منهاٍج وطين لإلجراءات املتعلقة ابأللغام   

 والسويد واململكة املتحدة(قدمته جلنة تعزيز التعاون واملساعدة )اتيلند وتركيا   
 مقدمة  

يف املؤؤؤ ا اتعرااا ؤؤث ال الؤؤق ت حاق ؤؤل امؤؤا األل ؤؤار امل ؤؤامد لالؤؤاام  اعرمؤؤد  الؤؤدول  -1
الؤؤؤات ا حفؤؤؤت ل ؤؤؤي عاؤؤؤد  د  ؤؤؤك ال ؤؤؤ م  ؤؤؤدع اعؤؤؤردمال  نح ؤؤؤا  1٥+األطؤؤؤااع نعؤؤؤوت مؤؤؤا    

 اؤؤؤ  ا، ؤؤؤا  وعاؤؤؤد اعؤؤؤردمال   اتلرؤؤؤزار اتلرزامؤؤؤا  املن ؤؤؤ ا عا  ؤؤؤا يف ات حاق ؤؤؤل وا ؤؤؤدمد  من ؤؤؤا  
وقؤد اؤات ال ؤان مؤن  مؤل عمؤت مؤا     ومؤن  .٢٠٢٥الرنح ا نىل أق د اؤد كدؤن واؤ ل عؤار 

آل ل ات حاق ل اليت أنشئت يف مؤ اها اتعرااا ث ال الق ه  اعرمام هنج أا ا  اا زا  عاد البادات 
 .1٥+  يف حتف ق طم اا  الدول األطااع ومعم ا  م اما ورم يف نعوت ما   

و ر ؤؤمن  مؤؤل عمؤؤت مؤؤا     عؤؤدما  مؤؤن الجؤؤااتا  املراافؤؤل .لراؤؤاوت وامل ؤؤاعدد. ا ؤؤق  -٢
مؤؤؤؤن  مؤؤؤؤل عمؤؤؤؤت مؤؤؤؤا     ويؤؤؤؤكل هنؤؤؤؤجا أا ؤؤؤؤا  اا ؤؤؤؤزا  عاؤؤؤؤد الباؤؤؤؤدات االرؤؤؤؤا    ٢1يؤؤؤؤام يف الجؤؤؤؤاات 

"عرد ت الدول األطااع اليت ميدن ؤا  فؤدا امل ؤاعدد والؤدول األطؤااع الؤيت حترؤاس نىل امل ؤاعدد 
ااا  تعؤردمال  نح ؤا واجبا،ؤؤا  ا ؤت اتقر ؤات وقؤدر امل ؤؤرماد  و ؤق ءؤدم الشؤؤااات يف شؤا 

م ؤول ا،م جتاه  ا  م الباض  وي ا ت مفايد وأهدالا  حمدمد  من ا   ويفؤدمم ت  ا ؤدا  مال ؤل 
أو غريهؤؤؤا مؤؤؤن الرا ؤؤؤدا  ل ؤؤؤن ا  مراؤؤؤدمد  ويشؤؤؤارا ت .نرمؤؤؤار يف اؤؤؤ ار  شؤؤؤ ت الرفؤؤؤدر ا ؤؤؤا  يف 

 داع والرحداي  اليت  ارتن حتف ف ا."حتف ق األه
 ومعمؤؤا  لرنح ؤؤا هؤؤاا الجؤؤاات  و ؤؤات لنؤؤل  ازيؤؤز الراؤؤاوت وامل ؤؤاعدد )"الا نؤؤل"( الؤؤن ج املحؤؤا م -٣

الؤؤؤات يرؤؤؤ ً منؤؤؤرا  لاحؤؤؤ ار  شؤؤؤ ت و ؤؤؤت ات حاق ؤؤؤل والرحؤؤؤداي  الؤؤؤيت  اؤؤؤرتن الؤؤؤدول األطؤؤؤااع يف  نح ؤؤؤا 
  .مر  الا نؤؤؤل نىل ٢٠1٩ويف عؤؤؤار  من ؤؤؤا. ٥ نح ؤؤؤا املؤؤؤامد الرزاما،ؤؤؤا ب جؤؤؤت ات حاق ؤؤؤل  وت عؤؤؤ ما يف 

  اعرااان الن ج املحام .لرحاور مت الدول اليت شارات يف و ت هاا الن ج ومت املنمما  املان ل.
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ومن أهم النرائج اليت  ال ت نل  ا الا نل أنؤي عاؤد الؤاغم مؤن أت الؤن ج املحؤام يرؤ ً لايؤل  -٤
األطؤؤااع اؤؤث  شؤؤاد يف اؤؤ ار  شؤؤ ت مؤؤا  فؤؤث مؤؤن حتؤؤداي  ومؤؤا ياؤؤزر  فدميلؤؤي مؤؤن مناعؤؤبل جؤؤدا  لاؤؤدول 

معم  مت الدول واملنمما  الفامرد عاد  فدا امل اعدد  لا س إبمدات احل ار  ني الؤدول األطؤااع 
أت ءت حمت ا ار عاؤد امل ؤر ا الؤ طك ميداؤن اعؤردمالي بنؤر قلمؤات ميدمؤن مؤن نجؤاات اؤ ار منؤرمم 

  ابل امل احل عاد ال ا د ال طك  رناول ل ي الرنح ا والرحداي . ني ال ا  يا
ويف ا ؤؤؤري مؤؤؤن احلؤؤؤات   يدؤؤؤ ت لؤؤؤدا هؤؤؤاه الؤؤؤدول منؤؤؤاهج وطن ؤؤؤل  نتم أت هؤؤؤاه املنؤؤؤاهج  -٥
 رؤؤ لا يف اؤؤات  أ ؤؤاا أو قؤؤد حترؤؤاس نىل مزيؤؤد مؤؤن الرازيؤؤز اؤؤث  نشؤؤ  أاؤؤر عؤؤدم كدؤؤن مؤؤن  ت

 ؤؤت ال ؤؤا  يؤؤاابل امل ؤؤاحل واشؤؤرتاا ا يف األ ؤؤا للؤؤاا  ازيؤؤز الشؤؤاااا  الم ياؤؤل األجؤؤت  ؤؤني م
و اؤان هؤاه ال رقؤل املؤ جزد م ؤات  عاؤد الشؤدت الؤات ميدؤن أت ير ؤاه من ؤاس وطؤك   زمار األما.

طؤؤ عث لرجؤؤااتا  املراافؤؤل .ألل ؤؤار يف الؤؤدول الؤؤيت لؤؤ س لؤؤدي ا من ؤؤاس  اؤؤد لجؤؤاات اؤؤ ار اؤؤ ل 
  الجااتا  املراافل .ألل ار.

  وخاة من املنهاج الوطين لإلجراءات املتعلقة ابأللغاماألهداف املت  
ا حفؤؤؤت الؤؤؤدول األطؤؤؤااع عاؤؤؤد أت اؤؤؤت مولؤؤؤل مؤؤؤن الؤؤؤدول األطؤؤؤااع م ؤؤؤؤولل عؤؤؤن  نح ؤؤؤا  -٦

ات حاق ؤؤل يف املنؤؤاطق اةا ؤؤال ل تير ؤؤا أو ال اقاؤؤل حتؤؤت عؤؤ ما،ا  عاؤؤد أنؤؤي مؤؤن املمدؤؤن امل ؤؤث يف 
أت  و ؤدر  الؤدول األطؤااع أي ؤا   .(1)يؤز الراؤاوتحتف ق األهؤداع املشؤرتال لو حاق ؤل عؤن طايؤق  از 

 نفمل البدايل لدحالل لاال ل الرااوت وامل اعدد  دمن يف أ اها  زمار األما عاد ال ا د ال طك.
مؤؤن شؤؤ ت من ؤؤاس وطؤؤك لرجؤؤااتا  املراافؤؤل .ألل ؤؤار أت يرؤؤ ً منؤؤرا  لا  ؤؤا  املان ؤؤل يف و  -٧

ليت  ا ق  نح ا اتلرزاما  املن  ا عا  ؤا يف ات حاق ؤل الباد ملناقشل و ت ات حاق ل والرحداي  ا
ول س ال ان من هؤاه اتجرماعؤا  أت حتؤت حمؤت   شدت منرمم )أبت ي افد ا ارا  ل ا ا   م و (.

ا املن اس ال طك نم ن ه اات الرن  ق أو عا ال اتجرماعا  الرفن ل الو مل لرنح ا ات حاق ل  ن اح.
ل ؤؤار ةؤؤادل األ ؤؤا  زمؤؤار األمؤؤا وطن ؤؤا  ومنرؤؤدا  ارفؤؤث ل ؤؤي ج ؤؤا  يؤؤاابل لرجؤؤااتا  املراافؤؤل .أل

م ؤؤؤؤاحل مؤؤؤؤن خراؤؤؤؤك الر   ؤؤؤؤا   ينايؤؤؤؤا ا ؤؤؤؤام الجؤؤؤؤااتا  املراافؤؤؤؤل .ألل ؤؤؤؤار عاؤؤؤؤد خراؤؤؤؤك 
  امل ر اي   وير ً الامت املر الا من  ول عما ل من فل و شارا ل.

 نح ا ات حاق ل عن طايق حتف ؤق  و رم مت ال ايل من املن اس يف  مات ا باد هنج شامت يف -٨
 األهداع الرال ل 

   ؤؤري الراؤؤاوت والرن ؤؤ ق  ؤؤني ال ؤؤا  املراؤؤدمد يؤؤاابل امل ؤؤاحل   اعؤؤمل عما ؤؤل  •
  شاوريل و شارا ل؛

 ؤؤؤ لري من ؤؤؤل لا  ؤؤؤا  يؤؤؤاابل امل ؤؤؤاحل اؤؤؤث  نؤؤؤاق   نزاهؤؤؤل ويؤؤؤدق وشؤؤؤحال ل  •
ت  مايفؤؤل الرحؤؤداي  أو الافبؤؤا  الؤؤيت  اؤؤرتن الرنح ؤؤا    ؤؤل  شؤؤ  ت اؤؤت املشؤؤاا

  ماع ل؛
ؤؤؤن مؤؤؤن  نح ؤؤؤا الجؤؤؤااتا  املراافؤؤؤل .ألل ؤؤؤار عؤؤؤر أنشؤؤؤمل املنايؤؤؤاد  • ، ئؤؤؤل   ئؤؤؤل  دم

والر ع ؤؤل .لرحؤؤداي  املربف ؤؤل و مؤؤذ الرنح ؤؤا وأبا ؤؤل نممؤؤاس الجؤؤااتا  املراافؤؤل 
 .ألل ار يف ال  اعا  واةمذ والرامج النائ ل؛

__________ 

 . مل عمت ما     (1)
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ا،رات  ولرحديؤؤؤد األولؤؤؤ اي   ناتاؤؤؤل حمحؤؤؤت لجؤؤؤاات مشؤؤؤاورا  وطن ؤؤؤل و نؤؤؤات   الؤؤؤق •
ويؤؤؤؤؤؤ اغل ال  اعؤؤؤؤؤؤا   ولرنح ؤؤؤؤؤؤا األنشؤؤؤؤؤؤمل وريؤؤؤؤؤؤدها  ولرحديؤؤؤؤؤؤد اتار اجؤؤؤؤؤؤا  
والرحداي   مت الرتا ز عاد  مات أت حتؤا  اؤت مولؤل  فؤدما  مؤت اقؤرتاد امل عؤد 

 الن ائث اةاا  ا يف أقاد وقت كدن.

  تشكيل املناهيج الوطنية لإلجراءات املتعلقة ابأللغام  
لمؤؤن املمدؤؤن  جؤؤد يؤؤ  ل   رؤؤل لرشؤؤد ت من ؤؤاس وطؤؤك لرجؤؤااتا  املراافؤؤل .ألل ؤؤار.ت     -٩

)عنؤؤؤؤد اتقر ؤؤؤؤات(    ؤؤؤؤري املشؤؤؤؤارال والر ي ؤؤؤؤد مؤؤؤؤن خراؤؤؤؤك ال ؤؤؤؤا  الحاعاؤؤؤؤل  اؤؤؤؤال  ارا  احلد م ؤؤؤؤل 
وال ؤؤا  املا ؤؤل واملنممؤؤا  الدول ؤؤل وغؤؤري احلد م ؤؤل والفمؤؤاد اةؤؤاا ومنممؤؤا  األمؤؤم املرحؤؤدد  

  عاد عب ت امل ال.
وت ي جد هنج وااد يناعؤت الم ؤت  لدؤن مؤن املمدؤن ننشؤات من ؤاس وطؤك لرجؤااتا   -1٠

املراافؤؤؤؤؤل .ألل ؤؤؤؤؤار عؤؤؤؤؤن طايؤؤؤؤؤق ا مبؤؤؤؤؤاد هنؤؤؤؤؤج لولؤؤؤؤؤث ت  ؤؤؤؤؤد أت   ؤؤؤؤؤمات يف نطؤؤؤؤؤاره ال ؤؤؤؤؤاملل ال طن ؤؤؤؤؤل 
لرجااتا  املراافل .ألل ؤارااملااز الفؤ مث ملدالحؤل األل ؤار  ؤدور الف ؤامد يف    ؤري أعمؤال املن ؤاس 

 "األ مال يف لئل ال ا  املا ل"ال طك لرجااتا  املراافل .ألل ار  ويشار  ل ي  اٌد من البادات 
)  ؤؤ رد مائمؤؤل أو .لرنؤؤاود( وا ؤؤات  لؤؤق مؤؤن ما ؤؤت الباؤؤد )م ؤؤت  ؤؤائمج األمؤؤم املرحؤؤدد النؤؤائث( 

ا ايد الات ير ىل  عاد عب ت امل ال  م مل  دوين حما ؤا  "امل  ا"واأو  "األمانل"ي مات  دور 
اتجرماعؤؤا  ونفؤؤاع الامؤؤت و ام م ؤؤا واأو الؤؤدع د لافؤؤد اجرماعؤؤا  ال ؤؤا  يؤؤاابل امل ؤؤاحل 

  د أت مؤن شؤ ت البؤت يف  شؤد اي عاؤد  ن ا ل  عن ال امل ال طن لااملااز الف مث ملدالحل األل ار.
    شامت أت يدحت لا  دت املانين الفب ل وامل الفل الو مني.

واؤؤت  رحفؤؤق ال ؤؤااي  املنشؤؤ مد مؤؤن املن ؤؤاس الؤؤ طك لرجؤؤااتا  املراافؤؤل .ألل ؤؤار  ميلدؤؤن أت  -11
 ماتل  ابئل عن اه ال  اعث والرفك والرشاراث واشدا م ارمه عاد النح  الرا  يلر  د من املن اس  

  عن ا ع اعث ل مات اتلرزار ال  اعث املرني من ال اما  ال طن ل؛ •
عن ؤؤؤؤؤؤؤا  فؤؤؤؤؤؤؤك ملناقشؤؤؤؤؤؤؤل الرحؤؤؤؤؤؤؤداي  الرفن ؤؤؤؤؤؤؤل يف  ؤؤؤؤؤؤؤات  من ؤؤؤؤؤؤؤا نمارد الب ؤؤؤؤؤؤؤائ   •

لرجؤؤؤااتا  املراافؤؤؤل واملن   ؤؤا  ونجؤؤؤااتا  الرشؤؤؤ  ت امل اؤؤؤدد  واملاؤؤؤايري ال طن ؤؤؤل 
  .ألل ار  ونعنام امل ار  وحتديد األول اي   وما نىل ملك؛

عن ؤؤا  شؤؤاراث لدحالؤؤل ايؤؤااع م ؤؤت الحئؤؤا  املان ؤؤل  بؤؤا ل  ؤؤا ا  ئؤؤا  احلد م ؤؤل  •
واملنممؤؤؤا  غؤؤؤري احلد م ؤؤؤل الدول ؤؤؤل وال طن ؤؤؤل  وال ؤؤؤا  املا ؤؤؤل  وك اؤؤؤ  ال ؤؤؤدات 

  األااممي ل؛ والفماد اةاا  واملؤع ا  املر ارين؛
عن ا اشد امل ارم لدحالل   لُّا ما يازر من م ارم لنشؤات املن ؤاس الؤ طك لرجؤااتا   •

 املراافل .ألل ار ولرنح ا امل ار املفارد يف  اامج الجااتا  املراافل .ألل ار.
وميدؤؤؤؤن لاع ؤؤؤؤات يف املن ؤؤؤؤاس البؤؤؤؤت يف أنشؤؤؤؤمري الؤؤؤؤيت مؤؤؤؤن مار ؤؤؤؤا  عاؤؤؤؤد عؤؤؤؤب ت امل ؤؤؤؤال  -1٢
 ا  ما ياث احل  ت

 ب ؤؤؤات اتجتاهؤؤؤا  وال  ؤؤؤاا  والشؤؤؤ اغت والرحؤؤؤداي  وحتديؤؤؤد األولؤؤؤ اي  والبحؤؤؤق  •
 عن أت لاا عا ل حلشد امل ارم الو مل؛
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 الرنب ي نىل م اس احلاجل نىل و ت أو اعرمام ع اعا  و شاياا  وماايري؛ •
ؤؤؤا   مؤؤؤن  فؤؤؤدر يف الر اؤؤؤت عاؤؤؤد الرحؤؤؤداي   • حتديؤؤؤد ماؤؤؤايري ماجا ؤؤؤل لف ؤؤؤاس مؤؤؤا ءل

ف ؤل ومؤؤا يلر ؤا مؤؤن  مؤؤ ا  لرح ؤني الرنح ؤؤا  وجاا ؤا يف يؤؤم م ال  اعؤؤا  املرب
  واةمذ والرامج النائ ل؛

  امل اال يف و ت  مذ الامت و  ع ل عامل الناس؛ •
ارجتؤؤال احلؤؤ ار  ؤؤني األع ؤؤات يف املن ؤؤاس و ن ؤؤ ق ج ؤؤ مهم املر ؤؤالاد ألجؤؤت  نح ؤؤا  •

  الاما ا   نح اا  أشد لاال ل؛
رحامد واملمارعا  ال دد  ونشؤا النرؤائج عاؤد ال ؤا د الؤ طك   ل ق الدروس امل  •

 والقا مث والدو ؛
احالؤؤل  نح ؤؤا اتلرزامؤؤا  الدول ؤؤل الناشؤؤئل عؤؤن ات حاق ؤؤل ومؤؤا يؤؤا بذ  ؤؤا مؤؤن  مؤؤذ  •

 الامت.
ويلفؤؤؤرتح أت  ااماؤؤؤز املناقشؤؤؤل عاؤؤؤد هؤؤؤدع حمؤؤؤدم مؤؤؤن أهؤؤؤداع ات حاق ؤؤؤل م ؤؤؤت احالؤؤؤل  نح ؤؤؤا  -1٣
 ف د ناتال املزيؤد مؤن املناقشؤا  امل مؤاد والر اؤد مؤن وجؤ م األشؤ اا املناعؤبني من ا   ٥ املامد

  يف الفاعل ومن اعرماار ايااط م يف املناقشا .
    


