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  مذكرة الحملة الدولية لحظر ا�لغام المقدمة للوفود الحكومية
ا�جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف في معاھدة حظر ا�لغام وا�جتماع التحضيري 
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  تماع التحضيري؟بم يتعلق كل من ا�جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف وا�ج

ديسمبر/كانون  5إلى  2في الفترة من  (MBT)في معاھدة حظر ا�لغام  (13MSP)سوف ينعقد ا(جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف 

ا�مم المتحدة في جنيف بسويسرا. يليه اجتماع من يوم واحد تحضيراً لمؤتمر ا(ستعراض الثالث لمعاھدة حظر  بمقر 2013ا�ول 

  في المكان نفسه. 2013السادس من ديسمبر/كانون ا�ول ا�لغام، في 

  
 الرئيسية المحطات أحد على عام نصف عن قلي5ً  يزيد ما قبل الثالث ل5ستعراض التحضير واجتماع عشر الثالث المؤتمر ينعقد سوف

سوف  .٢٠١٤ منتصف فی الفترة في مابوتو في انعقاده المقرر المعاھدة، لتنفيذ الثالث ا(ستعراض مؤتمر وھي أ( المعاھدة، حياة في
جھت من تحديات وما جھزت من خطط وما لديھا ايوفر ا(جتماع الثالث عشر فرصة للدول ا�طراف لعرض ما أحرزت من تقدم وما و

عھدات التي قطعتھا بموجب خطة عمل كارتاجينا من متطلبات على مسار المساعدة والتعاون من أجل تحقيق أھداف المعاھدة وإنجاز الت
2009 (Cartagena Action Plan – CAP) راء والمشاركة في الخبرات حولGيعتبر ا(جتماع التحضيري فرصة لتبادل ا .

  ونتائجه ا�ساسية المأمولة.موضوعات وھيكل مؤتمر ا(ستعراض 
  

مؤتمر للجزائر في ا�مم المتحدة بجنيف، ويرأس ا(جتماع التحضيري ل يرأس ا(جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف الممثل الدائم
وفد موزمبيق. ا(جتماع مفتوح لجميع الدول ا�طراف، والدول غير ا�طراف، والمنظمات الدولية المعنية والمنظمات غير  (ستعراضا

  الحكومية المعنية.
  

دولة طرف في  161. ھناك اGن 1999ودخلت حيز النفاذ في عام  1997تم فتح المجال للتوقيع على معاھدة حظر ا�لغام عام 

  المعاھدة.
 

  ما المتوقع أن تفعله الدول في ھذه ا�جتماعات؟

  في ا(جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف:

اھدية ذات بشأن جميع ا(لتزامات التع بالتعريف بالتقدم الذي أحرزته والتعريف بخططھا المستقبليةمن المتوقع أن تقوم الدول  •
الصلة، والتزامات خطة عمل كارتاجينا (التطھير، مساعدة الضحايا، تدمير المخزون، التوعية بمخاطر ا�لغام، ا�لغام التي يتم 

 ا(حتفاظ بھا، التشريع الوطني، التعاون والمساعدة، إلخ).

 ت ل<نضمام إلى المعاھدة.تعّرف بما تتخذ من خطوامتوقع من الدول غير ا�طراف في معاھدة حظر ا�لغام أن  •

على امتداد فعاليات ا(جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف، ( سيما ما يتعلق تشارك بنشاط في المناقشات متوقع من الدول أن  •
 التالية: بالقضايا ا�ساسية

 استعمال الدول لSلغام المضادة لSفراد ومزاعم ھذا ا(ستعمال �

 

لقوات المسلحة في ث5ث دول أطراف على ا�قل لSلغام المضادة لSفراد، وھي: جنوب السودان، ظھرت مزاعم جّدية حول استعمال ا
. باUضافة إلى دولتين 2009السودان، اليمن، باUضافة إلى تحقيقات جارية ومداو(ت قانونية بشأن استعمال ھذه ا�لغام في تركيا عام 

. إن استعمال ا�لغام ھو أكبر خرق ممكن للمعاھدة وللحظر 2013في عام  غير أطراف، ھما سوريا وميانمار استخدمتا ا�لغام

المفروض على ا�لغام. يجب أن تنظر كل الدول ا�طراف مع جميع حا(ت ا(ستعمال أو الزعم با(ستعمال بكل قلق واھتمام، وأن تدين 
ا�طراف أن تدعو جميع الدول المعنية بضمان عدم  ھذا ا(ستعمال علناً أثناء ا(جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف. على الدول
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 متطلبات التمديد الجديد لمھلة التطھير �

مسودات طلباتھا بتمديد مھلة التطھير المقررة عليھا  تشاد وألمانيا وموزمبيق والنيجر وصربيا والسودان وتركياعرضت كل من 
يعكف على تحليل ھذه الطلبات كل . 2013المعاھدة، وذلك في اجتماعات اللجنة القائمة بين الجلسات في مايو/أيار  من 5بموجب المادة 

من رئيس ا(جتماع الثاني عشر للدول ا�طراف ونواب الرئيس والمقررين الخاصين باللجان القائمة. في ا(جتماع الثالث عشر للدول 
 لى: الدخول في مناقشات حول الطلبات والبت في شأن الموافقة عليھا. تتوفر طلبات التمديد عا�طراف، يتعين على الدول ا�طراف 

-mined-convention/clearing-the-of-status-http://www.apminebanconvention.org/background

 deadlines/-extension-for-requests-parties-extensions/states-5-areas/article 

 

  في ا(جتماع التحضيري لمؤتمر ا(ستعراض:
  

ا وم5حظاتھا حول موضوعات وھيكل مؤتمر ا(ستعراض، وكذلك حول النتائج تدلي بتعليقاتھمن المنتظر من الدول ا�طراف أن  •
) قبيل موعد ISU( المعاھدةوحدة دعم تنفيذ  الرئيسية المنتظرة من المؤتمر. سوف تتوفر أوراق مناقشة لبعض القرارات على موقع

 ا(جتماع.

 

 كيف يمكن للحكومات أن تسجل وتحّضر وتشارك؟

 الدعوة �

 15العام لSمم المتحدة بان كي مون حول انعقاد ا(جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف في  صادرة عن ا�مينشفوية  تم توزيع مذكرة

ممثل ا�مم المتحدة السامي لشؤون نزع الس5ح، بشأن . باUضافة إلى المذكرة الشفوية، تم توزيع خطاب دعوة أعده 2013فبراير/شباط 

مكتب  موقع. تتوفر نسخ من المذكرة الشفوية ومن خطاب الدعوة على 2013مارس/آذار  4راف، في ا(جتماع الثالث عشر للدول ا�ط

  ا�مم المتحدة في جنيف.
 

 التسجيل �

نوفمبر/تشرين  22الموافق الجمعة في موعد أقصاه  مذكرة شفويةن على جميع الوفود الحكومية تقديم للمشاركة في ا(جتماعات، يتعي

  ، وُترفع المذكرة الشفوية إلى السكرتير التنفيذي (جتماع الدول ا�طراف في معاھدة حظر ا�لغام، على العنوان التالي:2013الثاني 
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 خلفية �

وا�جندات الخاصة با(جتماعات  –جنيف - بما في ذلك مسودة تقرير التقدم المحرز –لخاصة با(جتماعات تتوفر جميع الوثائق ا
.apminebanconvention.org/meetingshttp://www-والمعلومات اUدارية ذات الصلة على موقع وحدة دعم تنفيذ المعاھدة: 

parties/13msp/-states-the-of  

 

  إذا كان لديكم أية اسئلة حول ا(جتماعات ُيرجى ا(تصال بوحدة دعم التنفيذ على:
.isu@apminebanconvention.org  


