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 مقدمة

تؤكد الدول األطراف من جديد التزامها غير المشروط بإهناء المعاناة والخسائر البشرية التي تسببها  .۱
األلغام المضادة ألفراد البشر جميعهم وإلى األبد، وتصبو إلى وضـع حـد لحقبـة استعمال األلغام 

ة إلى تطبيق القواعد الـواردة في االتفاقيـة تطبيقاً صارماً، واستكمال المضادة لألفراد. وهي تسعى جاهد
 ]۲۰۲٥وفي موعد أقصاه عام [ تنفيذ التزاماهتا المحددة زمنياً بموجب االتفاقية في أقرب وقت ممكـن

،والحرص على عدم وقوع ضحايا جدد لأللغام في المنـاطق الخاضعة لواليتها أو سيطرهتا، وإشراك 
 في مجتمعاهتم على قدم المساواة مع غيرهم.الناجين 

 
وترمي خطة عمل مابوتو إلى تحقيق تقدم هائل ومستدام نحو تحقيق هـذا الهـدف خالل الفترة بين عامي  .۲

،استناداً إلى ما تحقق من إنجازات في إطار خطـتي عمل نيروبي وكارتاخينا، مع  ۲۰۱۹و ۲۰۱٤
يمية عند تنفيـذ خطـة العمل على أرض الواقع. وستنفذ الدول اإلقرار بالظروف المحلية والوطنية واإلقل

األطراف خطة عمل مابوتو بطريقة تعاونية وشاملة ومناسبة لكل األعمار ومراعية للجنسين، وستسعى 
عند تنفيذها إلى تحقيق قدر عـال مـن االتساق والتنسيق والفعالية من حيث التكلفة. وستواصل االعتراف 

ة في مجال تنفيذ االتفاقية وتحقيق عالميتها مع األمم المتحدة واللجنة الدول ية بالشراكات الخاصـ
للصليب األحمر والحملة الدولية لحظر األلغام األرضية ومركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض 

 .اإلنسانية
 الضحايا مساعدة - رابعاً 

كاملة وفعالة في اجملتمـع على قدم المساواة تتعهد الدول األطراف بأن يشارك ضحايا األلغام مشاركة  .٦
مع اآلخرين. وقد تبّين أن اإلجراءات المتخذة في إطار هذه االتفاقية للوفاء بالوعد الرسمي لضحايا 

األلغام حيوية وأن االلتزامات المقطوعة في إطار خطة عمل كارتاخينا تظل صالحة وينبغي لها 
الت األخرى الضرورية أيضاً انطالقاً من إدراك الدول التصرف بشأهنا. وتعد المشاركة من اجمال

األطراف أن مساعدة الضحايا ينبغـي أن تـدمج في الـسياسات والخطط واألطر القانونية الوطنية األوسع 
نطاقاً المتعلقة بذوي اإلعاقات والـصحة والتعلـيم والعمالة والتنمية والحد من الفقر. وفي هذا السياق، 

ة الضحايا بقدر من الدقة والعمق، شأهنا شأن سائر أهداف االتفاقية، وحرصاً على توفير ولتناول مساعد
 :أطر أوسع نطاقاً للـضحايا، ستتخذ الدول األطراف اإلجراءات اآلتية

 



كل دولة طرف لديها ضحايا ألغام في مناطق تخضع لواليتـها أو سـيطرهتا، بطريقة تأخذ في  أ 
ب الجنس والسن، ستبذل قصارى جهدها لتقيـيم احتياجات الحسبان البيانات المفصلة بحس

ضحايا األلغام، ومدى توفر الخدمات والدعم والثغرات التي تشوب هـذين اجملـالين، 
والمتطلبات الحالية أو الجديدة الخاصة بخطط اإلعاقة والصحة والتعليم والعمالة والتنمية 

ا، وإحالة الضحايا إلى الخدمات القائمة متى والحد مـن الفقر الرامية إلى تلبية حاجات الضحاي
 أمكن ذلك؛

 
ستبذل كل دولة طرف لديها ضحايا ألغام في مناطق تخـضع لواليتـها أو سيطرهتا قصارى  ب 

جهدها، استناداً إلى تقييماهتا، لتبلغ الدول األطراف، من خـالل تقريـر الشفافية السنوي التي 
،باألهـداف المحـددة زمنياً والقابلة للقياس  ۲۰۱٥نيسان/أبريل  ۳۰تعده، في موعد أقصاه 

التي تسعى إلى تحقيقها من خالل تنفيذ السياسات والخطـط واألطـر القانونية الوطنية، التي 
ستسهم إسهاماً ملموساً في مشاركة ضحايا األلغام مشاركة كاملـة وفعالة في اجملتمع على قدم 

األهداف سنوياً ورصد تنفيذها، وتقديم تقارير إلى  المساواة مع اآلخرين. وينبغي تحديث هذه
 الدول األطراف عن مدى التقدم المحرز في تنفيذها؛

 
ستبذل كل دولة طرف لديها ضحايا ألغام في منـاطق تخـضع لواليتـها أو سيطرهتا قصارى  ج 

ي الذي جهدها، استناداً إلى تقييماهتا، لتبلغ الدول األطراف، من خالل تقريـر الشفافية السنو
،بالتحسينات الـتي أدِخلت أو التي سُتدخل  ۲۰۱٥نيسان/أبريل  ۳۰تعده، في موعد أقصاه 

على الخطط والسياسات واألطر القانونية الخاصة باإلعاقة والـصحة والرعاية االجتماعية 
والتعليم والعمالة والتنمية والحد من الفقر الالزمـة لتلبيـة احتياجـات ضحايا األلغام، وعن 

الميزانيات المخصصة لتنفيذ هذه الخطط والسياسات واألطر؛ وينبغـي إبالغ الدول األطراف 
 سنوياً بالجهود المبذولة لتنفيذها وتحسيناهتا؛

 
تبذل كل دولة طرف لديها ضحايا ألغام في مناطق تخـضع لواليتـها أو سيطرهتا قصارى  د 

، لتعزيـز القـد رات المحلية وتدعيم جهدها، مع مراعاة ظروفها المحلية والوطنية واإلقليمية
التعاون مع الهيئات دون الوطنية ذات الصلة حسب االقتضاء، وتيّسر المزيد من السبل لتلقي 

خدمات إعادة التأهيل الشاملة المناسبة وللوصول إليها، ومن فرص االنـدماج االقتصادي 
عـن جنـسهم وعمرهم، وتدابير الضمان االجتماعي لجميع ضحايا األلغام، بصرف النظر 

بطرق منها إزالة العراقيل المادية واالجتماعية والثقافية واالقتـصادية والـسياسة وغيرها من 
العراقيل، مثالً بزيادة الخدمات الجيدة المقدمة في المناطق الريفية والمناطق النائيـة واالهتمام 

 بالفئات الضعيفة خاصة؛
 

م في مناطق تخضع لو اليتها أو سيطرهتا قصارى تبذل كل دولة طرف لديها ضحايا ألغا ه 
جهدها لتعزيز القدرات وإدماج ضحايا األلغام وتيسير مـشاركتهم الكاملـة والفعالـة هم 

والمنظمات الممثلة لهم في جميع الشؤون التي تؤثر فيهم، وخاصة مـا تعلـق بخطـط العمـل 
 التقييم الوطنية؛واألطر القانونية والسياسات وآليات التنفيذ والرصد و

 
تبذل كل دولة طرف لديها ضحايا ألغام في مناطق تخـضع لواليتـها أو سيطرهتا قصارى  و 

جهدها لإلبالغ قبل المؤتمر االستعراضي المقبل عن التحسينات التي تحققت والقابلة للقياس 
حسب  في مجال رعاية ضحايا األلغام وضمان حقوقهم والتحديات المتبقية وأولويات المساعدة

 .االقتضاء


