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طراف يفلدول األاملؤمتر االستعراضي الثالث ل
اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل

 األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧-٢٣مابوتو، 
   من جدول األعمال املؤقت٧البند 

  استعراض سري عمل االتفاقية ووضعها

  خطة عمل مابوتو    

  مقدمة من الرئيس املعيَّن للمؤمتر االستعراضي الثالث    

  مقدمة    
راف من جديد التزامها غري املشروط بإهناء املعاناة واخلسائر البشرية          تؤكد الدول األط    -١

اليت تسببها األلغام املضادة ألفراد البشر مجيعهم وإىل األبد، وتصبو إىل وضـع حـد حلقبـة                 
تسعى جاهدة إىل تطبيق القواعد الـواردة يف االتفاقيـة          هي  و. استعمال األلغام املضادة لألفراد   

كمال تنفيذ التزاماهتا احملددة زمنياً مبوجب االتفاقية يف أقرب وقت ممكـن            تطبيقاً صارماً، واست  
، واحلرص على عدم وقوع ضحايا جدد لأللغام يف املنـاطق           ]٢٠٢٥ويف موعد أقصاه عام     [

  .اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا، وإشراك الناجني يف جمتمعاهتم على قدم املساواة مع غريهم
 حتقيق تقدم هائل ومستدام حنو حتقيق هـذا اهلـدف           وترمي خطة عمل مابوتو إىل      -٢

، استناداً إىل ما حتقق من إجنازات يف إطار خطـيت           ٢٠١٩ و ٢٠١٤خالل الفترة بني عامي     
رتاخينا، مع اإلقرار بالظروف احمللية والوطنية واإلقليمية عند تنفيـذ خطـة            اعمل نريويب وك  

مل مابوتو بطريقة تعاونية وشاملة     وستنفذ الدول األطراف خطة ع    . العمل على أرض الواقع   
ومناسبة لكل األعمار ومراعية للجنسني، وستسعى عند تنفيذها إىل حتقيق قدر عـال مـن               

وستواصل االعتراف بالشراكات اخلاصـة يف      . االتساق والتنسيق والفعالية من حيث التكلفة     
ية للصليب األمحر واحلملة    جمال تنفيذ االتفاقية وحتقيق عامليتها مع األمم املتحدة واللجنة الدول         

  .الدولية حلظر األلغام األرضية ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية
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  إضفاء طابع العاملية على خطة العمل  -أوالً  
تقر الدول األطراف بالتقدم اهلائل الذي أحرز؛ وملواصلة السعي إىل انضمام اجلميع              -٣

  : ستتخذ اإلجراءات التاليةإىل االتفاقية وقبول قواعدها،
ستعزز الدول األطراف انضمام الدول غري األطراف إىل االتفاقية رمسيـاً،             )أ(  

باملواظبة على دعوهتا إىل املشاركة يف اجتماعات االتفاقيـة، وإخطـار الـدول األطـراف           
لغـام  باخلطوات العملية اليت اختذهتا من قبيل التعهدات السياسية الرمسية بعدم اسـتعمال األ            

  ؛املضادة لألفراد أو إنتاجها أو نقلها وتدمري خمزوناهتا
تزام اجلمعي بقواعد االتفاقية، وستدين     لستواصل الدول األطراف ترويج اال      )ب(  

انتهاكات هذه القواعد وتتخذ اخلطوات املناسبة حبيث تتوقف كل اجلهات الفاعلة، مبا فيها             
ستعمال األلغام املـضادة لألفـراد وختزينـها        اجلهات الفاعلة املسلحة من غري الدول، عن ا       

  ؛وإنتاجها ونقلها
ستنسق الدول األطراف إجراءاهتا من أجل ترويج االتفاقية، مبـا يف ذلـك            )ج(  

 االتصاالت الثنائيـة ويف احملافـل املتعـددة         بفضلاإلجراءات املتخذة من كبار املسؤولني،      
بصفته الوديع، أن يواصل ترويج العامليـة       األطراف، وتطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة،        

  ؛ يف االتفاقية إىل االنضمام إليها يف أقرب وقت ممكنغري األطرافبدعوة الدول 
إننـا   "١٩٩٩تذكرياً بإعالن الدول األطراف رمسياً يف مـابوتو يف عـام              )د(  

كمجتمع كّرس نفسه لوضع حد الستخدام األلغام املضادة لألفراد، نؤكد مـن جديـد أن               
مساعدتنا وتعاوننا سيوجهان يف املقام األول حنو أولئك الذين تعهدوا باالمتناع إىل األبد عن              

، فـإن الـدول     "استخدام هذه األسلحة وذلك من خالل امتثاهلم ألحكام االتفاقية وتنفيذها         
األطراف، لدى تروجيها االتفاقية، ستبلغ بأهنا ستويل اعتباراً خاصاً للـدول امللتزمـة هبـذه               

بادئ، عند النظر يف مساعدة الدول غري األطراف يف االتفاقية، مع مراعاة أن كـل بلـد                 امل
  .سيقدم املساعدة على أساس أولوياته ومبادئه، مبا يف ذلك يف حاالت الطوارئ

  تدمري املخزون  -ثانياً  
سيسهم التخلص من خمزونات مجيع األلغام املضادة لألفراد إسهاماً كبرياً يف احليلولة              -٤
وسعياً من الـدول    . ون وقوع املزيد من املعاناة واخلسائر البشرية اليت تسببها هذه األسلحة          د

األطراف إىل التغلب على التحديات اليت ال زالت مطروحة أمام حتقيق هذا اهلدف يف أسرع               
وقت ممكن وتاليف مواجهة املزيد من التحديات وحاالت جديدة من عدم االمتثـال، فإهنـا               

  :ءات اآلتيةستتخذ اإلجرا
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ستقدم كل دولة طرف مل تف باملوعد النهائي إلمتام أداء واجباهتا املنصوص              )أ(  
      / كانون األول٣١ إىل الدول األطراف، من خالل الرئيس، يف موعد أقصاه        ٤عليها يف املادة    

، خطة لتدمري مجيع خمزونات األلغام املضادة لألفراد يف األقـاليم اخلاضـعة             ٢٠١٤ديسمرب  
واليتها أو سيطرهتا، يف أسرع وقت ممكن، ومن مث حتيط الدول األطراف علمـاً بـاجلهود                ل

  ؛املبذولة لتنفيذ خطتها من خالل تقارير الشفافية السنوية وغريها من السبل
ستخطر كل دولة طرف تدمر خمزونات األلغام املضادة لألفراد سائر الدول             )ب(  

افية السنوية وغريها من السبل، باخلطط الرامية للوفاء األطراف بانتظام، عن طريق تقارير الشف
بواجباهتا، مقدمة تقارير عن التقدم احملرز ومسلطة الضوء يف أسرع وقت ممكن على املسائل              

  ؛مثار القلق
كل دولة طرف تكتشف خمزونات مل تكن معروفة سابقاً بعـد انقـضاء            )ج(  

ول األطراف عن هذه املخزونات املكتشفة يف       املهلة احملددة لتدمري املخزونات تبلّغ سائر الد      
أسرع وقت ممكن، وعن املعلومات ذات الصلة اليت تقضي االتفاقية بتقدميها، وتدمر هـذه          
األلغام املضادة لألفراد على وجه األولوية الفائقة يف موعد أقصاه ستة أشهر من اإلبـالغ               

  .عن اكتشافها

  إزالة األلغام  -ثالثاً  
 دولة طرفاً أكملت تنفيذ واجباهتا      ٣٠ يف إزالة األلغام، إذ إن قرابة        َتحقق تقدم هائل    -٥

يف هذا املضمار، لكن عدداً مماثالً تقريباً من الدول األطراف مل يستوف بعد املوعد النـهائي                
وقد تطورت كثرياً أساليب ووسائل حتديد املناطق       . إلزالة األلغام، وجلها مواعيد هنائية ممددة     

. شتبه يف احتوائها على ألغام وإزالة األلغام منها أو اإلفراج عنها بأجنع الطـرق             املعروفة أو امل  
يف أسرع وقت ممكن ويف ُمـَدد أقـصاها   اً وسعياً إىل إزالة مجيع الدول األطراف األلغام كلي   

  :مواعيد اإلزالة النهائية احملددة لكل منها، ستتخذ اإلجراءات التالية
وف بعد واجبات إزالة األلغام، يف أسـرع        ستبذل كل دولة طرف مل تست       )أ(  

وقت ممكن، كل اجلهود املعقولة لتحديد حجم ونوعية حتدي التنفيذ الذي ال يزال مطروحاً              
، يف  ٧أمامها واإلبالغ عن هذه املعلومات من خالل تقرير الشفافية الذي تنص عليه املـادة               

ينبغي هلذه املعلومـات أن     و. يف وقت الحق  اً   مث سنوي  ٢٠١٥أبريل  / نيسان ٣٠موعد أقصاه   
حتدد بدقة قدر املستطاع مساحات ومواضع مجيع املناطق اليت ختضع لواليتـها أو سـيطرهتا            
واليت حتتوي على ألغام مضادة لألفراد، وتستلزم من مث اإلزالة، واليت ُيشتبه يف أهنا حتتوي على     

املعلومـات يف خطـط   وينبغي إدراج هذه . من املسح اً  تلك األلغام، وتستوجب من مث مزيد     
  ؛وطنية إلزالة األلغام وما يتصل هبا من خطط التنمية وإعادة البناء األوسع نطاقاً
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ستحرص كل دولة طرف مل تستوف بعد واجبات إزالة األلغام، يف أسرع              )ب(  
مع اً  وقت ممكن، على وضع أوَجه معايري اإلفراج عن األراضي وسياساهتا ومنهجياهتا، متاشي           

 املتحدة الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام، وعلى أهنا مطبقة من أجل تنفيذ هذا             معايري األمم 
وسُتبىن منهجيات اإلفراج عن األراضي هذه على       . اجلانب من االتفاقية تنفيذاً كامالً وسريعاً     

األدلة وختضع للمساءلة وتقبلها اجملتمعات احمللية، بطرق منها إشـراك اجملتمعـات احملليـة              
  ؛)١(ة، منها النساء والفتيات والفتيان والرجال، يف هذه العمليةاملتضرر

ستضع كل دولة طرف أبلغت عن وجود مناطق ملغومة خاضعة لواليتـها              )ج(  
 املخـاطر، يف إطـار      بشأن تلك سيطرهتا برامج للحد من خماطر األلغام وأخرى للتثقيف          أو

. تهدف السكان األكثر عرضة للخطر    أنشطة تقييم املخاطر واحلد منها األوسع نطاقاً اليت تس        
وجيب أن تكون هذه الربامج مناسبة لكل األعمار ومراعية للجنسني ومتسقة مـع املعـايري               
الوطنية والدولية املطبقة ومصممة لتلبية احتياجات اجملتمعات األكثر تضرراً من األلغام ومدجمة  

ات وإزالة األلغـام ومـساعدة      يف أنشطة العمل اجلارية اخلاصة باأللغام، وخاصة مجع البيان        
  ؛الضحايا، حسب االقتضاء

ستطبق مجيع الدول األطراف التوصيات اليت وافقـت عليهـا يف دورهتـا              )د(  
 مـن   ٥أفكار بشأن عملية التمديد مبوجب املـادة        "عشرة والواردة يف الورقة املعنونة       الثانية

 لتمديد املواعيـد النهائيـة إلزالـة         واملعنية باستمرار تقدمي طلبات فائقة اجلودة      )٢("االتفاقية
واستمرار إعداد حتليالت فائقة اجلودة هلذه الطلبات، واستمرار املشاركة التعاونيـة            األلغام،

  . عقب املوافقة على الطلبات٥الدول األطراف املنفذة للمادة  من

  مساعدة الضحايا  -رابعاً  
ة كاملة وفعالة يف اجملتمـع  تتعهد الدول األطراف بأن يشارك ضحايا األلغام مشارك        -٦

وقد تبّين أن اإلجراءات املتخذة يف إطار هذه االتفاقية للوفاء          . على قدم املساواة مع اآلخرين    
بالوعد الرمسي لضحايا األلغام حيوية وأن االلتزامات املقطوعة يف إطار خطة عمل كارتاخينا             

االت األخرى الضرورية أيضاً    وتعد املشاركة من اجمل   . هلا التصرف بشأهنا  تظل صاحلة وينبغي    
انطالقاً من إدراك الدول األطراف أن مساعدة الضحايا ينبغـي أن تـدمج يف الـسياسات                
واخلطط واألطر القانونية الوطنية األوسع نطاقاً املتعلقة بذوي اإلعاقات والـصحة والتعلـيم             

ضحايا بقدر من الدقة    ويف هذا السياق، ولتناول مساعدة ال     . والعمالة والتنمية واحلد من الفقر    

__________ 

اعتمدت الدول األطراف يف اجتماعها التاسع التوصيات اخلاصة بتطبيق مجيع األسـاليب املتاحـة لتنفيـذ         )١(
 . تنفيذاً كامالً وسريعا٥ً املادة

)٢( APLC/MSP.12/2012/4. 
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للـضحايا،  اً  على توفري أطر أوسع نطاق    اً  والعمق، شأهنا شأن سائر أهداف االتفاقية، وحرص      
  :ستتخذ الدول األطراف اإلجراءات اآلتية

كل دولة طرف لديها ضحايا ألغام يف مناطق ختضع لواليتـها أو سـيطرهتا،                )أ(  
جلنس والسن، ستبذل قصارى جهدها لتقيـيم       بطريقة تأخذ يف احلسبان البيانات املفصلة حبسب ا       

، اليت تشوب هـذين اجملـالني  ثغرات الاحتياجات ضحايا األلغام، ومدى توفر اخلدمات والدعم و      
 أو اجلديدة اخلاصة خبطط اإلعاقة والصحة والتعليم والعمالة والتنمية واحلد مـن             احلاليةواملتطلبات  

  ؛لة الضحايا إىل اخلدمات القائمة مىت أمكن ذلكالفقر الرامية إىل تلبية حاجات الضحايا، وإحا
ستبذل كل دولة طرف لديها ضحايا ألغام يف مناطق ختـضع لواليتـها أو        )ب(  

سيطرهتا قصارى جهدها، استناداً إىل تقييماهتا، لتبلغ الدول األطراف، من خـالل تقريـر              
، باألهـداف احملـددة   ٢٠١٥أبريل / نيسان٣٠الشفافية السنوي اليت تعده، يف موعد أقصاه   

زمنياً والقابلة للقياس اليت تسعى إىل حتقيقها من خالل تنفيذ السياسات واخلطـط واألطـر               
يف مشاركة ضحايا األلغام مشاركة كاملـة       اً  ملموساً  القانونية الوطنية، اليت ستسهم إسهام    

سنوياً ورصد  وينبغي حتديث هذه األهداف     . وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين       
  ؛ يف تنفيذها احملرزتنفيذها، وتقدمي تقارير إىل الدول األطراف عن مدى التقدم

ستبذل كل دولة طرف لديها ضحايا ألغام يف منـاطق ختـضع لواليتـها                )ج(  
سيطرهتا قصارى جهدها، استناداً إىل تقييماهتا، لتبلغ الدول األطراف، من خالل تقريـر              أو

، بالتحسينات الـيت    ٢٠١٥أبريل  / نيسان ٣٠ده، يف موعد أقصاه     الشفافية السنوي الذي تع   
أدِخلت أو اليت سُتدخل على اخلطط والسياسات واألطر القانونية اخلاصة باإلعاقة والـصحة             
والرعاية االجتماعية والتعليم والعمالة والتنمية واحلد من الفقر الالزمـة لتلبيـة احتياجـات         

خصصة لتنفيذ هذه اخلطط والسياسات واألطر؛ وينبغـي        ضحايا األلغام، وعن امليزانيات امل    
  ؛إبالغ الدول األطراف سنوياً باجلهود املبذولة لتنفيذها وحتسيناهتا

تبذل كل دولة طرف لديها ضحايا ألغام يف مناطق ختـضع لواليتـها أو                )د(  
رات سيطرهتا قصارى جهدها، مع مراعاة ظروفها احمللية والوطنية واإلقليمية، لتعزيـز القـد            

احمللية وتدعيم التعاون مع اهليئات دون الوطنية ذات الصلة حسب االقتضاء، وتيّسر املزيد من              
السبل لتلقي خدمات إعادة التأهيل الشاملة املناسبة وللوصول إليها، ومن فرص االنـدماج             
االقتصادي وتدابري الضمان االجتماعي جلميع ضحايا األلغام، بصرف النظر عـن جنـسهم             

بطرق منها إزالة العراقيل املادية واالجتماعية والثقافية واالقتـصادية والـسياسة           وعمرهم،  
بزيادة اخلدمات اجليدة املقدمة يف املناطق الريفية واملناطق النائيـة            وغريها من العراقيل، مثالً   

  ؛واالهتمام بالفئات الضعيفة خاصة
اليتها أو سيطرهتا   تبذل كل دولة طرف لديها ضحايا ألغام يف مناطق ختضع لو            )ه(  

قصارى جهدها لتعزيز القدرات وإدماج ضحايا األلغام وتيسري مـشاركتهم الكاملـة والفعالـة           
واملنظمات املمثلة هلم يف مجيع الشؤون اليت تؤثر فيهم، وخاصة مـا تعلـق خبطـط العمـل       هم

  ؛القانونية والسياسات وآليات التنفيذ والرصد والتقييم الوطنية واألطر
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 كل دولة طرف لديها ضحايا ألغام يف مناطق ختـضع لواليتـها أو              تبذل  )و(  
سيطرهتا قصارى جهدها لإلبالغ قبل املؤمتر االستعراضي املقبل عن التحسينات اليت حتققت            
والقابلة للقياس يف جمال رعاية ضحايا األلغام وضمان حقوقهم والتحديات املتبقية وأولويات            

  .املساعدة حسب االقتضاء

  التعاون واملساعدة على الصعيد الدويل  -خامساً  
مع أن كل دولة طرف مسؤولة عن تنفيذ االتفاقية يف املناطق اخلاضـعة لواليتـها                 -٧
وسعياً إىل حتسني . سيطرهتا، فإن توثيق التعاون من شأنه حتقيق األهداف املشتركة لالتفاقية أو

، ستتخذ الدول األطراف    لحوظاً م  حتسيناً تقدميهاالتعاون بني من يطلب املساعدة ومن ميكنه        
  :اإلجراءات التالية

ستبذل كل دولة طرف حتتاج إىل مساعدة قصارى جهدها المتالك زمـام              )أ(  
 علـى سـبيل     ،أمورها إىل حد بعيد عند وفائها بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، عن طريق ما يلي            

تضى االتفاقية؛ ومتكني هيئات الدولـة      بالوفاء بالتزاماهتا مبق  اً  االستمرار يف االهتمام كثري   : املثال
التزاماهتا مبوجب االتفاقيـة؛    لوفاء ب املعنية وتزويدها بالقدرات البشرية واملالية واملادية الالزمة ل       

وحتديد التدابري اليت ستتخذها هيئات الدولة لتنفيذ اجلوانب الوجيهة من االتفاقية بأجنع طريقـة              
 الرامية إىل التغلب على أية حتديات يلزم التصدي هلا؛          ممكنة وأفعلها وأسرعها، وصياغة اخلطط    

  ؛وختصيص مبالغ مالية كبرية بانتظام على الصعيد الوطين لربامج الدولة من أجل تنفيذ االتفاقية
ستستخدم بفعالية مجيع الدول األطراف اليت ميكنها تقدمي املساعدة مجيـع             )ب(  

مبخاطرها وعية  املساعدة على إزالة األلغام والت    السبل املتاحة لدعم الدول األطراف اليت تطلب        
وتدمري خمزوناهتا واعتماد تدابري التنفيذ الوطنية املناسبة وتلبية احتياجـات ضـحايا األلغـام              

ويشمل ذلك، عندما يتعلق مبساعدة الضحايا، تقدمي املـساعدة احملـددة           . وضمان حقوقهم 
ر املتعلقـة حبقـوق ذوي اإلعاقـات        الغرض وبذل جهود الدعم األوسع نطاقاً لتدعيم األط       

  ؛والصحة والتعليم والعمالة والتنمية واحلد من الفقر
ستدخل الدول األطراف اليت ميكنها تقدمي املساعدة والدول األطراف اليت             )ج(  

 واجباهتا، حسب االقتضاء وقدر املستطاع،      أداءحتتاج إىل املساعدة يف شراكات الستكمال       
ياهتم بعضهم جتاه بعض، ويضعون مقاصد وأهدافاً حمددة زمنيـاً          حبيث حيدد الشركاء مسؤول   

تتعلق بالعمر واجلنس، ويقدمون تعهدات مالية أو غريها من التعهدات لـسنوات متعـددة،              
  ؛ويشاركون بانتظام يف حوار بشأن التقدم احملرز يف حتقيق األهداف

لـربامج الـيت   ستدعم الدول األطرف اليت ميكنها تقدمي املساعدة اخلطط وا      )د(  
االقتـصادية الـيت     - تسترشد باملعلومات املناسبة والدقيقة عن التلويث واآلثار االجتماعية       
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حتدثها األلغام املضادة لألفراد، مثل املعلومات اليت جتمع من النـساء والفتيـات والفتيـان               
  ؛جعهوالرجال املتضررين وُتحلَّل من منظور جنساين، واليت تعزز تعميم هذا املنظور وتش

ستطور مجيع الدول األطراف التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل وتدّعمـه            )ه(  
بسبل منها التعاون بني بلدان اجلنوب وتبادل التجارب الوطنية واملمارسات اجليدة واملـوارد             

  ؛والتكنولوجيا واخلربات من أجل تنفيذ االتفاقية
 يف نظـام تبـادل      اً،ستساهم مجيع الدول األطراف، مىت رأت ذلك مفيد         )و(  

ة عن حاجاهتـا    وفاوستقدم معلومات جديدة أو مست    " برنامج الشراكات "املعلومات املسمى   
ودعم تنفيذ  اً  من املساعدة أو عن املساعدة اليت تستطيع تقدميها قصد زيادة الشراكات رسوخ           

  .االتفاقية بالكامل

  الشفافية وتبادل املعلومات  -سادساً  
أن الشفافية والتبادل املفتوح للمعلومات، سواء مـن خـالل          تقر الدول األطراف ب     -٨

اآلليات الرمسية مبوجب االتفاقية أو غري ذلك من السبل غري الرمسية، ضـروريان لتحقيـق                
وتقر أيضاً بأن احلوار الذي يستهدي مبعلومات دقيقة وفائقة اجلودة ميكـن         . أهداف االتفاقية 

وهلذا الغرض، ستتخذ الـدول     . ة تنفيذ االتفاقية  أن يدعم التعاون واملساعدة ويسرع من وتري      
  :األطراف اإلجراءات اآلتية

ستقدم مجيع الدول األطراف معلومات فائقة اجلودة وحمدثة سنوياً حبـسب       )أ(  
أما الدول األطراف غري امللزمة بالتنفيذ      . ما تقتضيه االتفاقية وتقدم معلومات إضافية طواعيةً      

  ؛٧ت املبسطة لتطبيق الواجبات املنصوص عليها يف املادة فستتوسل عند احلاجة باألدوا
االقتضاء واملعلومات  ستستند الدول األطراف إىل املعلومات املقدمة حسب          )ب(  

 للمشاركة يف حوار تعاوين هبدف تعزيز جهود التعـاون واملـساعدة وتنفيـذ           اًاملقدمة طوع 
 املعلومات هذا أداة إدارة فعالة       تبادل العمل على أن يكون   وسيسهم ذلك يف    . االتفاقية ككل 

  ؛لدعم تنفيذ مجيع الواجبات املنصوص عليها يف االتفاقية
ستجري كل دولة طرف احتفظت بألغام مضادة لألفراد ألسباب جتيزهـا             )ج(  

يتجاوز احلد األدىن الضروري االتفاقية استعراضاً منتظماً لعدد هذه األلغام احملتفظ هبا حبيث ال 
 هذا العدد من ألغام، وتعمل      لى اليت جتيزها االتفاقية، وستدمر كل ما يزيد ع         لألغراض اًمطلق

حسب االقتضاء على استكشاف البدائل املتاحة الستعمال األلغام احلية املضادة لألفـراد يف             
إطار أنشطة التدريب والبحث، وتقدم تقارير سنوية عن اخلطط املوضوعة لالحتفاظ باأللغام            

تعماهلا الفعلي، موضحة أسباب أية زيادة أو نقص يف عدد األلغام املضادة            املضادة لألفراد واس  
  . لألفراد احملتفظ هبا
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  تدابري ضمان االمتثال  -سابعاً  
 االسترشاد مبعرفتـها بـأن      ٢٠١٩-٢٠١٤ستواصل الدول األطراف خالل الفترة        -٩

وهلذا . دها عليه التعاون اجلماعي سيساعد على تيسري امتثال كل دولة طرف لالتفاقية ويساع          
  :ستتخذ الدول األطراف اإلجراءات التالية

يف حالة االدعاء أو العلم بعدم امتثال دولة طرف ما ألحكـام االتفاقيـة،                )أ(  
ستقدم الدولة الطرف املعنية معلومات عن الوضع إىل مجيع الدول األطراف يف أسرع وقـت      

دول األطراف بروح من التعاون حلل ممكن وبأمشل طريقة وأكثرها شفافية، وتعمل مع سائر ال
  ؛٨املسألة بسرعة وفاعلية، عمالً باملادة 

ستتخذ كل دولة طرف يف أقرب فرصة ممكنة التدابري القانونية واإلداريـة              )ب(  
وغري ذلك من التدابري املناسبة، إن مل تكن فعلت ذلك، ملنع وقمع أي نشاط حتظره االتفاقية                

قليم خاضع لواليتها أو سيطرهتا، وتقدم تقارير عن هـذه       يضطلع به أشخاص أو ينجز على إ      
التدابري حبسب ما تقتضيه االتفاقية، ومن مث ختطر الدول األطراف باستخدام هـذه التـدابري               

  .لالستجابة حلاالت االدعاء أو العلم بعدم االمتثال ألحكام االتفاقية

  دعم التنفيذ  -ثامناً  
كرة لتنفيذ االتفاقية وأبدت مرونة كبرية يف تعديل استحدثت الدول األطراف آليات مبت  -١٠

وأوضحت أهنا حتتفظ بامللكية الكاملـة      . هذه اآلليات للتأكد من أهنا تليب االحتياجات املتغرية       
. لآلليات اليت وضعتها، بطرق منها استمرار االلتزام باإلشراف على هذه اآلليـات ومتويلـها             

  :ات اآلتيةفإن الدول األطراف ستتخذ اإلجراء وهلذا
ستقدم مجيع الدول القادرة املوارد املالية الالزمة كي تعمل وحـدة دعـم               )أ(  

  ؛التنفيذ بفاعلية وتتحمل مسؤولياهتا عن اآلليات اليت أنشأهتا
الدويل ستنتفع الدول األطراف بأوجه التآزر مع صكوك أخرى تتعلق بالقانون             )ب(  

استحداث أي واجبات قانونية جديـدة، وذلـك        اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان الدويل، دون       
  .هبدف االرتقاء مبستوى تنفيذ االتفاقية وترشيد عملها واستخدام املوارد بأجنع وجه ممكن

        


