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  العد التنازلي: شھر –الحملة الدولية لحظر ا�لغام 
  الثالث عشر للدول ا�طراف في معاھدة حظر ا�لغام حتى موعد ا
جتماع

 2013ديسمبر/كانون ا�ول  6إلى  2جنيف، سويسرا، 

 المقدمة

 

بمقر  2013ديسمبر/كانون ا�ول  5إلى  2لفترة من في ا (MBT)في معاھدة حظر ا�لغام  (13MSP)سوف ينعقد ا�جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف 
من  ا�مم المتحدة في جنيف، سويسرا. سوف ينعقد بعده اجتماع تحضيري من يوم واحد لمؤتمر ا�ستعراض الثالث لمعاھدة حظر ا�لغام في السادس

  في المكان نفسه. 2013ديسمبر/كانون ا�ول 
  

�ستعراض الثالث قبل ما يزيد قلي9ً عن نصف عام على أحد المحطات الرئيسية في حياة ي لمؤتمر احضيرسوف ينعقد المؤتمر الثالث عشر واجتماع الت
عرض ما أحرزت من تقدم وما واجھت من تحديات وما جھزت من خطط . مطلوب من الدول المعاھدة، أ� وھي مؤتمر ا�ستعراض الثالث لتنفيذ المعاھدة

 2009ساعدة والتعاون من أجل تحقيق أھداف المعاھدة وإنجاز التعھدات التي قطعتھا بموجب خطة عمل كارتاجينا وما لديھا من متطلبات على مسار الم
(Cartagena Action Plan – CAP) راء والمشاركة في الخبرات حولBموضوعات وھيكل مؤتمر ا�ستعراض ونتائجه ا�ساسية ، وأيضاً تبادل ا

  المأمولة.
  

ع أعضاء الحملة الدولية لحظر ا�لغام من عجلة جھودھا في الفترة السابقة على ا�جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف من أجل حان الوقت لكي يسرّ لقد 
  ضمان أعلى النتائج في ا�جتماع الثالث عشر وبعده.

  
لمعاھدة حظر ا�لغام ومزيد من جل المزيد من التنفيذ ھذا العد التنازلي لمدة شھر ھو حملة عالمية من الحملة الدولية لحظر ا�لغام، تھدف إلى الترويج �

  ف.اتخاذھا الطابع العالمي، كما يھدف العد التنازلي إلى الدفع بالمشاركة النشطة للوفود الحكومية في ا�جتماع الثالث عشر للدول ا�طرا
 

 

 الرسائل ا�ساسية والتوقعات

 

  في ا�جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف:
 

بشأن جميع ا�لتزامات التعاھدية ذات الصلة،  بالتعريف بالتقدم الذي أحرزته والتعريف بخططھا المستقبليةع أن تقوم الدول من المتوق �
لتشريع والتزامات خطة عمل كارتاجينا (التطھير، مساعدة الضحايا، تدمير المخزون، التوعية بمخاطر ا�لغام، ا�لغام التي يتم ا�حتفاظ بھا، ا

 تعاون والمساعدة، إلخ).الوطني، ال

  
 .تعّرف بما تتخذ من خطوات ل"نضمام إلى المعاھدةمتوقع من الدول غير ا�طراف في معاھدة حظر ا�لغام أن  �

 

بالقضايا على امتداد فعاليات ا�جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف، � سيما ما يتعلق  تشارك بنشاط في المناقشاتمتوقع من الدول أن  �
 :التاليةا+ساسية 

 
جميع حا5ت استعمال أو الزعم با5ستعمال يجب أن تكون من بواعث قلق جميع الدول ا+طراف الكبرى  ا�ستعمال ومزاعم ا�ستعمال: -

على الدول ا�طراف أن تدعو جميع الدول ا+طراف. وأن يتم تناولھا علناً وإدانتھا والتساؤل حولھا في ا5جتماع الثالث عشر للدول 
 ضمان عدم استعمال أي ألغام في المستقبل وأن تتواصل معھا في ھذا الصدد. والفاعلين إلى  المعنية

مسودات طلباتھا  تشاد وألمانيا وموزمبيق والنيجر وصربيا والسودان وتركياعرضت كل من  متطلبات التمديد الجديد لمھلة التطھير: -
يعكف على تحليل ھذه الطلبات كل من رئيس ا�جتماع الثاني عشر . معاھدةمن ال 5يھا بموجب المادة بتمديد مھلة التطھير المقررة عل

في ا5جتماع الثالث عشر للدول ا+طراف، يتعين على الدول ا+طراف للدول ا�طراف ونواب الرئيس والمقررين الخاصين باللجان القائمة. 
 .الدخول في مناقشات حول الطلبات والبت في شأن الموافقة عليھا

% من الدول ا�طراف في معاھدة حظر ا�لغام لم تقدم تقاريرھا 46كان  2013نوفمبر/تشرين الثاني  31حتى  لشفافية السنوي:تقرير ا -
 عليھا أن تقدم تقاريرھا في أسرع وقت ممكن. 2013قدم تقارير الشفافية . الدول ا�طراف التي لم ت2013لعام 

  
  في ا�جتماع التحضيري لمؤتمر ا�ستعراض:

 

من المنتظر من الدول ا�طراف أن تدلي بتعليقاتھا وم9حظاتھا حول موضوعات وھيكل مؤتمر ا�ستعراض، وكذلك حول النتائج الرئيسية  -
 .المنتظرة من المؤتمر

 

 لعمل في دولتكبادر با

 

  نطلب منكم أن تتصلوا بحكوماتكم وتدعوھا إلى:
 

 معاھدة حظر ا�لغام وخطة عمل كارتاجينا.بزيادة عالمية وتنفيذ زيادة الجھود الخاصة  .1
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تشجيع الدول يجب  التسجيل والمشاركة النشطة في ا3جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف وا3جتماع التحضيري ا�ول لمؤتمر ا3ستعراض. .2
  .ا�طراف التي بھا أعداد كبيرة من الضحايا على أن تضّم ناجين من ا�لغام ضمن وفدھا الرسمي في ا
جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف

 

ءات المتخذة بشأن تنفيذ معاھدة حظر ا�لغام واHجرارفع تقرير لGجتماع الثالث عشر للدول ا�طراف يغّطي أوجه التقدم واCنجازات الملموسة  .3
 ذات الصلة بخطة عمل كارتاجينا والخطوات التالية من أجل الوفاء بكامل أھدافھا.

 

 إدانة كل استعمال لNلغام واCعراب عن القلق حول مزاعم استعمال ا�لغام. .4

 

وجھات مساعدة الضحايا وغيرھا من السلطات المعنية على مجموعة عملك  
جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف للوفود الحكوميةمذكرة اتوزيع  .5
 في دولتك.

 

 انشر الخبر
 


  ستعراض.سوف نبذل جھوداً للتواصل مع اHعVم من أجل الترويج �ھداف ا
جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف وا
جتماع التحضيري لمؤتمر ا
 

  نشجعكم على:
 

من أجل إلقاء الضوء على أھمية ا
جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف وا
جتماع التحضيري قدر ممكن من العمل اCعGمي  بأكبرا
ضطVع  -
 المشاركة في اجتماع مثمر في جنيف.لمؤتمر ا
ستعراض، ولتشجيع حكوماتكم على 

بشأن أوجه التقدم ذات الصلة والتحديات التي تودون إلقاء الضوء عليھا قبيل ا
جتماع  لمدونة ا�لغام والذخائر العنقوديةلتقديمھا  تدويناتكتابة  -
 الثالث عشر للدول ا�طراف وما بعده.

فليكر، يوتيوب) في رفع أصواتنا ولمزيد من توصيل رسائلنا. تابعوا الحملة الدولية لحظر ا�لغام (فيس بوك، تويتر، التواصل ا3جتماعي استخدام  -
) http://www.twitter.com/minefreeworld) وعلى تويتر (http://www.facebook.com/minefreeworldعلى الفيس بوك (

وتأكدوا من إشراك الحملة الدولية لحظر ا�لغام في صوركم ورسائلكم ذات الصلة، ونشر ھذه الصور والرسائل على حسابات فيس بوك وتويتر 
 الخاصة بكم.

 

 أدوات ومواد الحملة

 

  Hنترنت:ا�دوات المتوفرة لدعم نشاطكم مرفقة بھذه الرسالة وعلى ا
 

 اHنجليزية والفرنسية واHسبانية.للدول ا�طراف باللغات مذكرة للوفود الحكومية حول ا
جتماع الثالث عشر  −

لغام في نوفمبر/تشرين . سوف يتم إصدار تقرير مرصد ا� monitor.org/-http://www.theتقارير مرصد ا�لغام وتقارير معلوماتية على:  −
 ويتم تحديث فصول الدول الخاصة بالمرصد على اHنترنت بشكل متواتر. 2013الثاني 

 قالب لبيان صحفي ورسائل أساسية كأساس لعملك اHعVمي وللتفاعل عبر أدوات التواصل ا
جتماعي، وسوف تتوفر خVل ا�سابيع القامة. −

 http://bit.ly/17aDqttاHنجليزية واHسبانية والعربية والروسية والصينية على:  باللغات 2014 – 2010خطة عمل كارتاجينا  −

 http://bit.ly/1cdcWLKموجھة من الناجين:  للتحركدعوة  −

 http://bit.ly/1a6H21Mمتحدة: قائمة بتقارير الشفافية السنوية المقدمة إلى ا�مم ال −

 http://bit.ly/1a08BUxجميع المعلومات حول ا
جتماع الثالث عشر للدول ا�طراف متوفرة على موقعنا:  −

متوفرة/سوف تتوفر على موقع وحدة دعم تنفيذ المعاھدة:  جميع أوراق الخلفية ومنھا ا�جندة ومعلومات إدارية للحكومات −
http://bit.ly/16shWcM 

 

 
 

كلما كان  icblnetwork@yahoogroups.comأو مباشرة على  firoz@icblcmc.org رسلوا إلينا علىلى مدار الشھر. أبرجاء تعريفنا بأنشطتكم ع
  ذلك مVئماً.


