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منهاج وطين لإلجراءات املتعلقة ابأللغام
منوذج ٍ
ُ
قدمته جلنة تعزيز التعاون واملساعدة (اتيلند وتركيا والسويد واململكة املتحدة)
مقدمة
 -1يف املؤؤؤ ا اتعرااا ؤؤث ال الؤؤق ت حاق ؤؤل امؤؤا األل ؤؤار امل ؤؤامد لالؤاام اعرمؤؤد الؤؤدول
األط ؤااع نعؤؤوت مؤؤا  1٥+الؤؤات ا حفؤؤت ل ؤؤي عاؤؤد د ؤؤك ال ؤ م ؤؤدع اعؤؤردمال نح ؤؤا
اتلرزام ؤؤا املن ؤ ا عا ؤؤا يف ات حاق ؤؤل وا ؤؤدمد من ؤؤا اتلر ؤزار ا ؤ ا ،ؤؤا وعا ؤؤد اع ؤؤردمال
الرنح ا نىل أق د اؤد كدؤن واؤ ل عؤار  .٢٠٢٥وقؤد اؤات ال ؤان مؤن مؤل عمؤت مؤا ومؤن
آل ل ات حاق ل اليت أنشئت يف مؤ اها اتعرااا ث ال الق ه اعرمام هنج أا ا اا زا عاد البادات
يف حتف ق طم اا الدول األطااع ومعم ا م اما ورم يف نعوت ما .1٥+
 -٢و ر ؤؤمن مؤؤل عمؤؤت مؤؤا عؤؤدما مؤؤن الج ؤااتا املراافؤؤل .لراؤؤاوت وامل ؤؤاعدد .ا ؤؤق
ؤك هن ؤ اؤج أا ؤؤا اا ؤ ؤزا عا ؤؤد البا ؤؤدات االر ؤؤا
ي ؤؤام يف الجؤ ؤاات  ٢1م ؤؤن م ؤؤل عم ؤؤت م ؤؤا وي ؤ ل
"عرد ت الدول األطااع اليت ميدن ؤا فؤدا امل ؤاعدد والؤدول األطؤااع الؤيت حترؤاس نىل امل ؤاعدد
يف شؤاااا تعؤردمال نح ؤا واجبا،ؤؤا ا ؤت اتقر ؤات وقؤدر امل ؤؤرماد و ؤق ءؤدم الشؤؤااات
م ؤول ا،م جتاه ا م الباض وي ا ت مفايد وأهدالا حمدمد من ا ويفؤ مدم ت ا ؤدا مال ؤل
أو غريهؤؤا مؤؤن الرا ؤؤدا ل ؤؤن ا مراؤؤدمد ويشؤؤارا ت .نرمؤؤار يف ا ؤ ار ش ؤ ت الرفؤؤدر ا ؤؤا يف
حتف ق األهداع والرحداي اليت ارتن حتف ف ا".
 -٣ومعمؤؤا لرنح ؤؤا هؤؤاا الج ؤاات و ؤؤات لنؤؤل ازيؤؤز الراؤؤاوت وامل ؤؤاعدد ("الا نؤؤل") الؤؤن ج املحؤؤام
الؤؤات ير ؤ ً من ؤرا لاح ؤ ار ش ؤ ت و ؤؤت ات حاق ؤؤل والرحؤؤداي الؤؤيت اؤؤرتن الؤؤدول األط ؤااع يف نح ؤؤا
الرزاما،ؤؤا ب جؤؤت ات حاق ؤؤل وت ع ؤ ما يف نح ؤؤا املؤؤامد  ٥من ؤؤا .ويف عؤؤار . ٢٠1٩مر الا نؤؤل نىل
اعرااان الن ج املحام .لرحاور مت الدول اليت شارات يف و ت هاا الن ج ومت املنمما املان ل.
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 -٤ومن أهم النرائج اليت ال ت نل ا الا نل أنؤي عاؤد الؤاغم مؤن أت الؤن ج املحؤام يرؤ ً لايؤل
مناعؤؤبل جؤؤدا لاؤؤدول األطؤااع اؤؤث شؤؤاد يف اؤ ار شؤ ت مؤؤا فؤؤث مؤؤن حتؤؤداي ومؤؤا ياؤؤزر فدميؤلؤي مؤؤن
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 ا
ميدؤن اعؤردمالي بنؤر قلمؤات مي مدؤن مؤن نجؤاات اؤ ار منؤرمم
ني ال ا ياابل امل احل عاد ال ا د ال طك رناول ل ي الرنح ا والرحداي .
 -٥ويف ا ؤؤري م ؤؤن احل ؤؤات يد ؤ ت ل ؤؤدا ه ؤؤاه ال ؤؤدول من ؤؤاهج وطن ؤؤل نتم أت ه ؤؤاه املن ؤؤاهج
ت ر ؤ لا يف اؤؤات أ ؤؤاا أو قؤؤد حترؤؤاس نىل مزيؤؤد مؤؤن الرازيؤؤز اؤؤث نش ؤ أاؤؤر عؤؤدم كدؤؤن مؤؤن
لؤؤاا ازيؤؤز الشؤاااا الم ياؤؤل األجؤؤت ؤؤني م ؤؤت ال ؤؤا يؤؤاابل امل ؤؤاحل واشؤرتاا ا يف األ ؤؤا
زمار األما .و اؤان هؤاه ال رقؤل املؤ جزد م ؤات عاؤد الشؤدت الؤات ميدؤن أت ير ؤاه من ؤاس وطؤك
ط ؤ عث لرج ؤااتا املراافؤؤل .ألل ؤؤار يف الؤؤدول الؤؤيت ل ؤ س لؤؤدي ا من ؤؤاس اؤؤد لج ؤاات ا ؤ ار ا ؤ ل
الجااتا املراافل .ألل ار.

األهداف املتوخاة من املنهاج الوطين لإلجراءات املتعلقة ابأللغام
 -٦ا حف ؤؤت ال ؤؤدول األطؤ ؤااع عا ؤؤد أت ا ؤؤت مول ؤؤل م ؤؤن ال ؤؤدول األط ؤااع م ؤؤؤولل ع ؤؤن نح ؤؤا
ات حاق ؤؤل يف املنؤؤاطق اةا ؤؤال ل تير ؤؤا أو ال اقاؤؤل حتؤؤت عؤ ما،ا عاؤؤد أنؤؤي مؤؤن املمدؤؤن امل ؤؤث يف
حتف ق األهؤداع املشؤرتال لو حاق ؤل عؤن طايؤق ازيؤز الراؤاوت( .)1و ؤدر الؤدول األطؤااع أي ؤا أت
نفمل البدايل لدحالل لاال ل الرااوت وامل اعدد دمن يف أ اها زمار األما عاد ال ا د ال طك.
 -٧ومؤؤن ش ؤ ت من ؤؤاس وطؤؤك لرجؤااتا املراافؤؤل .ألل ؤؤار أت ير ؤ ً منؤرا لا ؤؤا املان ؤؤل يف
الباد ملناقشل و ت ات حاق ل والرحداي اليت ا ق نح ا اتلرزاما املن ا عا ؤا يف ات حاق ؤل
شدت منرمم (أبت يافد ا ارا ل ا ا م و) .ول س ال ان من هؤاه اتجرماعؤا أت حتؤت حمؤت
ه اات الرن ق أو عا ال اتجرماعا الرفن ل الو مل لرنح ا ات حاق ل ن اح .نمنا املن اس ال طك
لرج ؤااتا املراافؤؤل .ألل ؤؤار ةؤؤادل األ ؤؤا زمؤؤار األمؤؤا وطن ؤؤا ومنرؤؤدا ارفؤؤث ل ؤؤي ج ؤؤا يؤؤاابل
ؤ ؤؤا ينايؤ ؤؤا ا ؤ ؤؤام الج ؤ ؤااتا املراافؤ ؤؤل .ألل ؤ ؤؤار عاؤ ؤؤد خراؤ ؤؤك
م ؤ ؤؤاحل مؤ ؤؤن خراؤ ؤؤك الر
امل ر اي وير ً الامت املر الا من ول عما ل من فل و شارا ل.
 -٨و رممت ال ايل من املن اس يف مات ا باد هنج شامت يف نح ا ات حاق ل عن طايق حتف ؤق
األهداع الرال ل

__________

()1
2

•

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

•

ؤ ؤ لري من ؤؤل لا ؤؤا ي ؤؤاابل امل ؤؤاحل ا ؤؤث ن ؤؤاق نزاه ؤؤل وي ؤؤدق وش ؤؤحال ل
الرحؤؤداي أو الافبؤؤا الؤؤيت اؤؤرتن الرنح ؤؤا ؤؤل ش ؤ ت اؤؤت املشؤؤاات مايفؤؤل
ماع ل؛

•

 ،ئ ؤؤل ئ ؤؤل مد ؤؤن م ؤؤن نح ؤؤا الجؤ ؤااتا املرااف ؤؤل .ألل ؤؤار ع ؤؤر أنش ؤؤمل املناي ؤؤاد
والر ع ؤؤل .لرحؤؤداي املربف ؤؤل و مؤؤذ الرنح ؤؤا وأبا ؤؤل نممؤؤاس الج ؤااتا املراافؤؤل
.ألل ار يف ال اعا واةمذ والرامج النائ ل؛

مل عمت ما .
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•

ناتاؤؤل حمحؤؤت لج ؤاات مشؤؤاورا وطن ؤؤل و نؤؤات الؤؤق ا،رات ولرحديؤؤد األول ؤ اي
وي ؤ ؤ ؤ اغل ال اع ؤ ؤؤا ولرنح ؤ ؤؤا األنش ؤ ؤؤمل وري ؤ ؤؤدها ولرحدي ؤ ؤؤد اتار اج ؤ ؤؤا
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
 -٩ت جؤؤد يؤ ل رؤؤل لرشؤؤد ت من ؤؤاس وطؤؤك لرجؤااتا املراافؤؤل .ألل ؤؤار .لمؤؤن املمدؤؤن
(عن ؤؤد اتقر ؤؤات) ؤؤري املش ؤؤارال والر ي ؤؤد م ؤؤن خرا ؤؤك ال ؤؤا الحاعا ؤؤل ا ؤؤال ارا احلد م ؤؤل
وال ؤؤا املا ؤؤل واملنممؤؤا الدول ؤؤل وغؤؤري احلد م ؤؤل والفمؤؤاد اةؤؤاا ومنممؤؤا األمؤؤم املرحؤؤدد
عاد عب ت امل ال.
 -1٠وت ي جد هنج وااد يناعؤت الم ؤت لدؤن مؤن املمدؤن ننشؤات من ؤاس وطؤك لرجؤااتا
املراافؤ ؤؤل .ألل ؤ ؤؤار عؤ ؤؤن طايؤ ؤؤق امبؤ ؤؤاد هنؤ ؤؤج لولؤ ؤؤث ت ؤ ؤؤد أت ؤ ؤؤمات يف نطؤ ؤؤاره ال ؤ ؤؤامل ال طن ؤ ؤؤل
لرجااتا املراافل .ألل ؤارااملااز الفؤ مث ملدالحؤل األل ؤار ؤدور الف ؤامد يف ؤري أعمؤال املن ؤاس
ال طك لرجااتا املراافل .ألل ار ويشار ل ي ا ٌد من البادات "األ مال يف لئل ال ا املا ل"
( ؤ رد مائمؤؤل أو .لرنؤؤاود) وا ؤؤات لؤؤق مؤؤن ما ؤؤت الباؤؤد (م ؤؤت ؤؤائمج األمؤؤم املرحؤؤدد النؤؤائث)
ي مات دور "األمانل" واأو "امل ا" ا ايد الات ير ىل عاد عب ت امل ال م مل دوين حما ؤا
اتجرماعؤؤا ونفؤؤاع الامؤؤت و ام م ؤؤا واأو الؤؤدع د لافؤؤد اجرماعؤؤا ال ؤؤا يؤؤاابل امل ؤؤاحل
ن ا ل عن ال امل ال طن لااملااز الف مث ملدالحل األل ار .د أت مؤن شؤ ت البؤت يف شؤد اي عاؤد
املاني الفب ل وامل الفل الو مني.
شامت أت يدحت لا دت ن
 -11واؤؤت رحفؤؤق ال ؤؤااي املنش ؤ مد مؤؤن املن ؤؤاس ال ؤ طك لرج ؤااتا املراافؤؤل .ألل ؤؤار لميدؤؤن أت
ا
واشد م ارمه عاد النح الرا
يلر د من املن اس ما لت ابئل عن اه ال اعث والرفك والرشاراث
•

عن ا ع اعث ل مات اتلرزار ال اعث املرني من ال اما ال طن ل؛

•

عن ؤ ؤ ؤؤا فؤ ؤ ؤؤك ملناقش ؤ ؤ ؤؤل الرحؤ ؤ ؤؤداي الرفن ؤ ؤ ؤؤل يف ؤ ؤ ؤؤات من ؤ ؤ ؤؤا نمارد الب ؤ ؤ ؤؤائ
واملن ؤؤا ونج ؤااتا الرش ؤ ت امل اؤؤدد واملاؤؤايري ال طن ؤؤل لرج ؤااتا املراافؤؤل
.ألل ار ونعنام امل ار وحتديد األول اي وما نىل ملك؛

•

عن ؤؤا شؤؤاراث لدحالؤؤل ايؤااع م ؤؤت الحئؤؤا املان ؤؤل بؤؤا ل ؤؤا ا ئؤؤا احلد م ؤؤل
واملنممؤؤا غ ؤؤري احلد م ؤؤل الدول ؤؤل وال طن ؤؤل وال ؤؤا املا ؤؤل وك ا ؤ ال ؤؤدات
املر ارين؛ والفماد اةاا واملؤع ا األااممي ل؛

•

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.

 -1٢وميد ؤؤن لاع ؤؤات يف املن ؤ ؤؤاس الب ؤؤت يف أنش ؤؤمري الؤ ؤؤيت م ؤؤن مار ؤؤا عاؤ ؤؤد ع ؤؤب ت امل ؤ ؤؤال
ت احل ا ما ياث
•
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ب ؤؤات اتجتاهؤؤا وال ؤاا والش ؤ اغت والرحؤؤداي وحتديؤؤد األول ؤ اي والبحؤؤق
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؛

•

حتدي ؤؤد ما ؤؤايري ماجا ؤؤل لف ؤؤاس م ؤؤا لء ؤؤا م ؤؤن ف ؤؤدر يف الر ا ؤؤت عا ؤؤد الرح ؤؤداي
املربف ؤل ومؤؤا يلر ؤا مؤؤن مؤ ا لرح ؤني الرنح ؤؤا وجاا ؤا يف يؤؤم م ال اعؤؤا
واةمذ والرامج النائ ل؛

•

امل اال يف و ت مذ الامت و ع ل عامل الناس؛

•

ارجتؤؤال احلؤ ار ؤؤني األع ؤؤات يف املن ؤؤاس و ن ؤ ق ج ؤ مهم املر ؤؤالاد ألجؤؤت نح ؤؤا
الاما ا نح اا أشد لاال ل؛

•

ل ق الدروس امل رحامد واملمارعا ال دد ونشؤا النرؤائج عاؤد ال ؤا د الؤ طك
والقا مث والدو ؛

احالؤؤل نح ؤؤا اتلرزامؤؤا الدول ؤؤل الناشؤؤئل عؤؤن ات حاق ؤؤل ومؤؤا يؤؤا بذ ؤؤا مؤؤن مؤؤذ
•
الامت.
 -1٣ويلف ؤؤرتح أت اماا ؤؤز املناقش ؤؤل عا ؤؤد ه ؤؤدع حم ؤؤدم م ؤؤن أه ؤؤداع ات حاق ؤؤل م ؤؤت احال ؤؤل نح ؤؤا
املامد  ٥من ا ف د ناتال املزيؤد مؤن املناقشؤا امل مؤاد والر اؤد مؤن وجؤ م األشؤ اا املناعؤبني
يف الفاعل ومن اعرماار ايااط م يف املناقشا .
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