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  مكافحة األلغام في الدول أعضاء االتحاد األفريقي

 : في مكافحة األلغام ُأعد للمؤتمر الثالث للخبراء األفارقة
  . التقدم والتحديات-أفريقيا خالية من األلغام المضادة لألفراد 

  2009 سبتمبر 11 – 9 جنوب أفريقيا –بريتوريا 
  

  حظر األلغامالوضع بالنسبة لمعاهدة 
ام         ا توجد   . 1يوجد تسعة وأربعون دولة من دول االتحاد األفريقي أطراف في معاهدة حظر األلغ ر أطراف   آم و الصحراء  . ثالث دول غي

  . 2الغربية غير مؤهلة لالنضمام للمعاهدة حيث أنها غير معترف بها من قبل األمم المتحدة
  

  الدول األطراف
 ليسوتو  الجزائر 
 ليبيريا  أنجوال 

 مدغشقر  بنين 
 ماالوي  بوتسوانا 

 مالي  بورآينافاسو 
 موريتانيا  بوروندي 

 موزمبيق  الكاميرون 
 ناميبيا  الرأس األخضر 
 النيجر  قيا الوسطى جمهورية أفري

 نيجيريا  تشاد 
 رواندا  جزر القمر 

 ساو تومي برنسب  جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 السنغال  آوت دي فوار 

 سيشيل  جيبوتي 
 سيرا ليون  غينيا االستوائية 

 جنوب أفريقيا  ريا يتأر
 السودان  أثيوبيا 

 سوازيالند  الجابون 
 تنزانيا  جامبيا 

 توجو  نا غا
 تونس  غينيا 
 أوغندا   بيساو –غينيا 

                                           
 .  يضم اإلتحاد األفريقي كل الدول في أفريقيا عدا المغرب التي تعترض على تخصيص على تخصيص مقعد لبعثة من الصحراء األفريقية1
لغام  أعلنت البوليساريو حظراً على األ2005وفي نوفمبر .  صرح ممثل لجبهة البوليساريو بأنها كانت ستنضم التفاقية حظر األلغام إذا كان يحق لها ذلك1999في عام  2

 . المضادة لألفراد عندما وقعت صك االلتزام الخاص بمنظمة نداء جنيف
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 زامبيا  آينيا 
 زيمبابوي  

  الدول غير األطراف

 الصومال ليبيا مصر 

  

  عالمية الصك
م          ة لألم ة العام رار الجمعي صالح ق ي ل اد األفريق صوتت أربعة وأربعون دولة من أصل اثنان وخمسون دولة من الدول األطراف في االتح

م             . والذي يعزز العالمية والتنفيذ الكامل لمعاهدة حظر األلغام       . 2008 ديسمبر   2 في   42/63م  المتحدة رق  ط عن التصويت وه ان فق وقد امتنعت دولت
ا صر وليبي م    . م نهم خمس دول أطراف وه صويت م ن الت ي ع اد األفريق ي االتح دول األطراف ف ن ال ت ست دول م ا تغيب ا : آم ة أفريقي جمهوري

  .2007وقد قامت الصومال بالتصويت لصالح قرار مشابه في ديسمبر . وذلك باإلضافة إلى الصومال) ا، شيسل وسيراليونالوسطى، تشاد، جامبي
  

  التلوث
م        روب وه ات الح ن مخلف رات م ام أو المتفج ي باأللغ اد األفريق ي االتح راف ف دول األط صف ال ن ن ر م ت أآث وال،  : تلوث ر، أنج الجزائ

ا،                          بوروندي، تشاد، الكونغو، آوت دي     ساو، آيني ا بي ا، غيني ا، غيني ا، جامبي ا، أثيوبي ة ، مصر، أرتري ة الكونغو الديمقراطي  فوار، جيبوتي، جمهوري
ا،        دا، زامبي ونس، أوغن سودان، ت صومال، ال سنغال، ال دا، ال ا، روان ر، نيجيري ا، النيج ق، ناميبي ا، موزمبي الي، موريتاني االوي، م ا، م ا، ليبي ليبيري

  .  الصحراء الغربيةباإلضافة إلى.زيمبابوي

  

  التطهير
بموجب المادة الخامسة من معاهدة حظر األلغام يجب على آل دولة طرف أن تقوم بتطهير آل المناطق الملغومة التي تقع تحت سيطرتها                

  . أو سيادتها في أسرع وقت ممكن ولكن في مدة ال تزيد عن عشر سنوات منذ دخول االتفاقية خير التنفيذ بالنسبة لها
ماالوي، :  أبلغت ما ال يقل عن ثالث دول من دول االتحاد األفريقي عن وفائها بالتزامات اإلزالة الواردة في المادة الخامسة وهموقد

وبالرغم من ذلك يعلم مراقب مرصد األلغام أنه لم يتم تحديد موعد . ، انتهت جيبوتي من عمليات إزالة األلغام2003وفي عام . سوازيالند، تونس
منحت إلى ( شهر 14 منحت آًال من موزمبيق والسنغال وزامبيا مواعيد أخري تتراوح من 2008وفي عام . إلعالن عن استكمال اإلزالةرسمي ل
آما لم تستكمل أوغندا عمليات اإلزالة في الموعد . 2009حيث آان الموعد النهائي لهذه الدول هو عام ) سبع سنوات منحت إلى السنغال( 7و) تشاد

ومن المتوقع أن تقدم طلبًا بمد الموعد النهائي في مؤتمر المراجعة الثاني لمعاهدة حظر األلغام . 2009 أغسطس 1بقًا للمادة الخامسة وهو المحدد ط
  .2009الذي سيعقد في نوفمبر 

  

  الضحايا
ا في وقوع     ، تسببت آًال من األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والمتفجرات التي تعمل عند مالمس   2007في عام     ضحية  5426ه الضحية له

من إجمالي الضحايا التي تم % 18 ضحية وهو رقم يمثل 969، ُسجل إجمالي 2007وفي عام .  دولة من دول االتحاد األفريقي 24 دولة ومنطقة تشمل     78في  
  . باإلبالغ عن آل الضحاياوال تقوم بعض الدول . تسجيلها

  ريقية في الدول األفالضحايا الذين تم تسجيلهم

 اإلجمالي المجهولين الجرحى القتلى البلد

 78 0 48 30 الجزائر 

 48 0 34 14 انجوال 

 8 8 0 0 بوروندي 

 186 4 131 51 تشاد 

 28 0 24 4 جمهورية الكونغو الديمقراطية
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 25 0 17 8 مصر 

 70 0 53 17 أرتريا 

 84 4 49 31 أثيوبيا 

 3 0 1 2 جامبيا 

 8 1 6 1 غينيا بيساو

 1 0 0 1 آينيا 

 11 0 0 11 مالي 

 3 0 2 1 موريتانيا 

 47 0 25 22 موزمبيق 

 12 0 7 5 ناميبيا 

 96 0 64 32 النيجر 

 10 0 7 3 رواندا 

 1 0 0 1 السنغال 

 91 0 63 28 السودان 

 74 8 40 26 الصومال 

 23 0 13 10 أوغندا 

 36 0 24 12 الصحراء الغربية

 19 0 17 2 زامبيا 

 7 0 4 3 زيمبابوي 

  

  تعليم المخاطر 
ًا  ). وتشمل ست دول أطراف في االتحاد األفريقي ( يعد تعليم المخاطر وافيًا في ثالثة وعشرين دولة ومنطقة           2007في عام      ويعد غير وافي

  ). تشمل خمسة عشر دولة أطراف في االتحاد األفريقي(في ثمانية وثالثين دولة ومنطقة 
 التغطية الغير وافية لتعليم المخاطر فية لتعليم المخاطرالتغطية الوا 

بوروندي، أرتريا، جامبيا، آينيا،  الدول األطراف
 موريتانيا، السودان

الجزائر، أنجوال، تشاد، جمهورية الكونغو 
أثيوبيا، غينيا، بيساو، ليبيريا،  الديمقراطي،ة

موزمبيق، رواندا، السنغال، أوغندا، زامبيا، 
 زيمبابوي

 الصومال  دول ليست طرف
 الصحراء الغربية  مناطق أخري

يم المخاطر المناسب للمجموعات المعرضة للخطر              " التغطية الوافية "تعني آلمة    ديم تعل يم المخاطر استطاع تق أن البرنامج الخاص بتعل
ا   . آما استطاع أيضًا االستجابة في الطوارئ      ة  "أم ر وافي يم       " غي ديم تعل تم تق م ي ه ل ي أن ى نطاق يتماشي مع المخاطر أو        فتعن المخاطر المناسب عل

  . التغطية الجغرافية الضرورية
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  استخدام األلغام المضادة لألفراد
دة                             ك دول ليست طرف في معاه شمل ذل ال يوجد استخدام مؤآد لأللغام المضادة لألفراد من قبل دول االتحاد األفريقي منذ عدة سنوات وي

  . ن الوضع في الصومال غير مؤآدحظر األلغام وذلك بالرغم من أ
ام                                ًال من النيجر والصومال في ع دول في آ ر ال وقد حدث بعض االستخدام لأللغام المضادة لألفراد من قبل المجموعات المسلحة من غي

  . لكن لم يستطع مرصد األلغام تأآيد هذا االستخدام من خالل المعلومات المتاحة2008 وعام 2007
   

  اإلنتاج
  .ليس أي منها عضوًا في االتحاد األفريقي. أللغام ثالثة عشر دولة آدول منتجة لأللغام المضادة لألفرادحدد مرصد ا

مقارنة بالعشر سنوات الماضية، استطاع عدد قليل جدًا من المجموعات المسلحة من غير الدول الحصول على ألغام مضادة لألفراد حديثة 
  .ف اإلنتاج والتجارة وتدمير المخزون آما هو منصوص عليه في معاهدة حظر األلغامالصنع وذلك مرتبط ارتباطًا مباشرًا بتوق

أما ). تشمل الصومال(آما استطاعت بعض من المجموعات المسلحة من غير الدول الحصول على مخزون من األلغام ألنظمة سابقة 
  .اليوم فتقوم غالبية المجموعات المسلحة بإنتاج األلغام البدائية الصنع

  

  مخزوندمير الت
ع سنوات             4تلزم المادة    د عن أرب دة ال تزي راد في م  من معاهدة حظر األلغام آل الدول األطراف بتدمير مخزونها من األلغام المضاد لألف

ام المضادة لألف          . بدءًا من دخول االتفاقية حيز التنفيذ لكل دولة        شمل واحد   وقد قامت ثمانية وخمسون دولة باستكمال تدمير مخزونها من األلغ راد وت
  .2009وقد استكملت أثيوبيا تدمير المخزون مؤخرًا في عام . وثالثون دولة من دول االتحاد األفريقي

دمير المخزون في مارس                   سودان من ت اد                 . 2008آما انتهت آًال من بوروندي وال ة من دول االتح ة عشر دول ومن الظاهر وجود ثماني
ي                            آم.األفريقي لم تمتلك مطلقًا أي مخزون      ي الت اد األفريق دة من دول االتح ة هي الوحي ا والصومال والصحراء الغربي د أن مصر وليبي ا من المعتق

  . تمتلك مخزون من األلغام المضادة لألفراد

  

  تقارير الشفافية
ادة  زم الم نوياً   7تل شفافية س ارير ال ديم تق راف بتق دول األط ام ال ر األلغ دة حظ ن معاه ي .  م و 1وف دمت2009 يوني دول %53 ، ق ن ال م

مع تقديم % 41و معدل التزام دول االتحاد األفريقي هو . 2009 أبريل 30األطراف تقارير الشفافية السنوية الخاصة بها التي آان يجب تقديمها في       
  .آما ُتقدم تقارير ممتازة من قبل تسعة وعشرون دولة. 7 دولة طرف التقرير الخاص بالمادة 49 دولة من أصل 20

ا      7دول عديدة التقرير المبدئي طبقًا للمادة     ولم تقدم    توائية وجامبي ا االس رأس األخضر وغيني شمل ال ا      .  وت ر اختياري ا التقري دم جامبي م تق ول
  .2002عندما آانت موقعة في عام 

  تشريع التنفيذ الوطني 
ى       " 9"تنص المادة    شريعية            "من معاهدة حظر األلغام عل ة طرف لإلجراءات الت اذ آل دول ة  وجوب اتخ والتي تتضمن فرض    ( واإلداري

  . لمنع وقمع أي نشاط تحرمه المعاهدة) عقوبات جزائية
  ". 9"وقد أصدرت خمسة وثمانون دولة طرف قوانين داخلية لتنفيذ المعاهدة وللوفاء بااللتزامات التي وردت بالمادة 

م      ي وه اد األفريق ة من دول االتح ة عشر دول دول أربع ذه ال ا فاس : وتتضمن ه شيوس،   بورآين ا، موري الي، موريتاني وتي، م شاد، جيب و، ت
  . النيجر، السنغال، شيسل، جنوب أفريقيا، تنزانيا، توجو، زامبيا، زيمبابوي

: وتعتبر دولة عديدة من دول االتحاد األفريقي أن القوانين الداخلية والقوانين الجنائية الموجودة حاليًا آافية لتنفيذ معاهدة حظر األلغام وهى               
  .ر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تونسالجزائ

ة              شأن إصدار إجراءات داخلي أن مرصد األلغام ليس على علم ما إذا آانت ستة عشر دولة من دول االتحاد األفريقي قد أحرزت أي تقدم ب
ر، آوت د         : مناسبة من أجل تنفيذ معاهدة حظر األلغام وهم        رأس األخضر، جزر القم اميرون، ال توائية،    بتسوانا، بوروندي، الك ا االس وار، غيني ي ف

  . ارتريا، أثيوبيا، جامبيا، غانا، ليبيريا، جمهورية الكونغو، ساومي برنسيب، سيراليون، السودان
ة                         دول األطراف حيث يتضمنوا أربع ة من ال ان في واحد وعشرون دول وتم اإلبالغ بأنه يتم إحراز تقدم بشأن التشريع منذ أآثر من عام

ة من دول االتح    م  عشر دول ي وه دا، سوازيالند،        : اد األفريق ا، روان ا، نيجري ابوي، ناميبي االوي، زيمب ا، مدغشقر، م ا، آيني ابون، غيني أنجوال، الج
  . أوغندا

ستقبلية                                 ة حدوث أي انتهاآات م ة خاصة بإمكاني ات جزائي شريع يتضمن عقوب شأن إصدار ت دول األطراف ب تم ال ومن الضروري أن ته
  .  ضروري لضمان التنفيذ الكامل لكل جوانب المعاهدةللمعاهدة وأن توفر آل ما هو

  
 


