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 .رصد األلغام األرضيةتلتزم الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية بالحد من اآلثار البيئية لتقارير م

 
اء        % 100 على ورق مصنوع من مواد المخلفات المعاد تدويرها بعد االستهالك بنسبة              مطبوع هذا التقرير  ور أثن ادة الكل دون استخدام م
صنيع ا. الت ُتآم اء    تخدم اس اآن إلق ن أم ا م تم جمعه ي ي ات الت ل المخلف تج عن تحلي ة ين صادر الطاق د م و أح وي، وه از الحي ة الغ  طاق

ورق      .  طبقة األوزوناستنفاد وغازات الدفيئةال انبعاثات للحد منالمخلفات، في إنتاج الورق      ذا ال  907(ويؤدي استخدام طن واحد من ه
دل  خفضبدًال من الورق الخام، إلى   ) مغآ ة بمع صلبة   غ  آ493 و، شجرة ناضجة  17:  اآلثار البيئي ات ال ر من   38596 و،م من المخلف  لت

 .  من الغاز الطبيعي3 م70 وآذلك ،م من انبعاثات الهواءغ آ952 و،زيئات العالقة بالماءم من الجغ آ3والماء، 
 
ة و غبرنامج إيكولو" معتمدة من قبل  شرآة هي   ،"آوميونيكيشنزسانت جوزيف   " شرآة   ،تقاريرنال الطابعةالشرآة  و  ،"لالختيارات البيئي
شرآة   ستخدم  تو د           ال ي تع ستمدة من الخضروات والت ار الم ا        األحب ا أنه ة، آم ار الكيميائي ل سمية من األحب دير أق امج  ت شرآاء في   " برن
ة كندال الكشافة"منظمة  لصالح  أشجار ثالثبذورب تتبرع الشرآة، تستخدمه الشرآة لصالحناكل طن من الورق   لو". تنميةال ا  ل" ي زراعته

ر   هذا البرنامج بزراعة     فمنذ إنشائه، قام  . ي أنحاء آندا   واألماآن الترويحية ومناطق الحفظ والساحات العامة األخرى ف        المتنزهاتفي   أآث
 . مليوني شجرةمن
 

ى اال     . www.icbl.org/lm/2008 موقععلى اإلنترنت على    متوفر  هذا التقرير    ى   ونحن ندعو قراءنا إل ة  طالع عل سخة اإللكتروني ، الن
ر          موإذا آانت لديك  .  أمكن ذلك  آلما ذا التقري سامها     ،   نسخ مطبوعة غير مستخدمة من ه نكم اقت ا إلحدى          نرجو م رع به  مع آخرين أو التب

 . المكتبات المحلية أو إعادة تدويرها
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 مقدمة
 

 األلغام األرضية ومخلفات الحرب المتفجرة 
 

ه إ تظل األلغام األرضية ومخلفات الحرب المتفجرة  ولكن  تتوقف الصراعات،  ربما على اتفاقيات السالم و    يتم التوقيع ربما    رث دائم تترآ
 .الصراعات

 
ا ُوجد شخص               ال  األرضية األلغامو دة لالنفجار إذا م ائر مع ارة عن ذخ راد عب دها  مضادة لألف ر عن سها  ب أو اقت ا أو الم ام   .  منه ا األلغ أم

 .  أو مالمستها لها منها وجود مرآبة أو اقترابهاإثر معدة لالنفجارالمضادة للمرآبات، فهي ذخائر 
 
صراعات    فهي  المتفجرة   مخلفات الحرب    أما ات الحرب المتفجرة    . القذائف التي تخلفها ال شمل مخلف ر المنفجرة     :وت ة غي ذائف المدفعي  ،ق
ة     التي يتم إسقاطها جواً    والقنابل   ، والصواريخ ، ومدافع الهاون  ،القنابل اليدوية و ذخائر العنقودي ألف . ، وآذلك ال ة من      وتت ذخائر العنقودي  ال

 .  من األرض لتغطي مساحة آبيرةبالذخيرات وتقذف العبواتوسواء تم إطالقها من األرض أو الهواء، تنفتح . تُذخيرا وعبوات
 

 أن آما. ، فهي ال تفرق بين من يقوم بتفعيلها، سواء آان طفًال أم جندياً بأنها غير تمييزية  األلغام األرضية بواسطة الضحية وتتسم       وتنشط
 . عقود الحقةل قتل المدنيين أو إصابتهم تمتد قدرتها على اء الصراعات لإليقاع بقوات العدوع أثنزَرتام التي األلغ

 
اء     .  غير منفجرة  ذخائرتصبح  ف تتفجر على النحو المطلوب لسبب ما،        م األسلحة التي ل   أما ستقرة أثن ر الم وتبقى هذه األجهزة المتفجرة غي

شبه األ   لذاالصراعات وبعدها،    ا      ت ام األرضية في خطورته ذ  . لغ ا ال ة  المتفجرة  رائخأم ارة عن    المتروآ ائر ، فهي عب تم     ذخ م ي متفجرة ل
ذه    أو ال يكون   وربما يكون . وًال عنها ؤاستخدامها أثناء الصراع المسلح وتم ترآها ولم يعد الطرف الذي ترآها مس            ذ  قد تم تزويد ه  رائخال

صمامات أو   ة أو ب ذخيرهاببادئ م ت تخدام أوت دادها لالس ات الحرب المتفجرة من  .  إع ون مخلف دولي، تتك انوني ال وبموجب التعريف الق
 . ، لكنها ال تشمل األلغامالمتروآة المتفجرة رائخالذوغير المنفجرة  رائخالذ
 
داً        شكتو ات الحرب المتفجرة تهدي ام األرضية ومخلف ستمراً  ًابالغ  "ل األلغ دنيين  ل" وم اة الم ى    الممكن أن نجد  من  و. حي ذه األسلحة عل  ه

 وفي المنازل والمدارس والمناطق المحيطة ، الحدودامتداد والصحاري، وعلى   ، والغابات ، وحقول المزارعين  ، وطرق المشاة  ،الطرقات
ة               ،بها شطتهم اليومي ا أن اس فيه زاول الن اء واال             .  وآذلك في األماآن األخرى التي ي ذاء والم ى الغ حتياجات  وهي تحول دون الوصول إل

ة   و األخرى،   األساسية ا تحول دون       .تمنع حرية الحرآ ا أنه ازحين داخلي        آم ين والن ى    ًا عودة الالجئ ديم         اوط أ إل ام تق ائًال أم نهم، وتقف ح
 . اإلنسانيةالمساعدات

 
غومة، ولكنهم ال  يسيرون في مناطق مل   الذين يكونون عادة على علم بأنهم      المجتمعات   في نفوس سكان   الخوف   تبعث هذه األسلحة    آما أن 

سلكونها    رى ي رق أخ اد ط رى أو إيج ة أرض أخ ستطيعون زراع ى المدرسلي ذهاب إل دما  .ةل ة األراضي، وعن ستحيل زراع دما ي  فعن
دول أن تنف   ، وعندما   مخلفات الحرب المتفجرة  / ضحايا األلغام  لعالج الباهظة التكاليف بفعلاألنظمة الطبية   ُتستنزف   وال  قتضطر ال  األم

  أيضًا تقفوإنما، مزرية فحسب أن هذه األسلحة ال تتسبب في معاناة بشرية  لنايتضح، فإنه لتعليما إنفاقها علىأللغام بدًال من  إزالة اعلى
 . أمام تحقيق التنمية وإعادة اإلعمار بعد الصراعاتفتاآًا ًاعائق

 
ة             ات الحرب المتفجرة العالمي ام    اتفاقإذ أن   . ولكن هناك حلول لمشكلة األلغام ومخلف ة حظر األلغ ام  لي ل ل   1997ع دم اإلطار األمث ام   تق قي

 على الحكومات التي تنضم يتعينو. األلغام المضادة لألفرادمن رة ضرتخفيف معاناة المدنيين الذين يعيشون في المناطق المت    بحكومات  ال
 عليها تدمير آل ما لديها      آما يتعين  ونقلها،تاجها  إلى هذه االتفاقية أن تتوقف في الحال عن استخدام األلغام المضادة لألفراد وتخزينها وإن             

 األلغام األرضية المضادة لألفراد الموجودة في جميع المناطق آل أربع سنوات وإزالة في غضون األلغام المضادة لألفراد اتمن مخزون
ع  ي تق ة الت ا أو تحتالملغوم يطرتها واليته نوات10 خالل س ك، .  س ى ذل ينعالوة عل ى يتع دول عل ا وضعها ب ال سمح له ي ي ديم الت تق

اتهم،                   ام األرضية وأسرهم ومجتمع اجين من األلغ ة وعالج الن ذلك ال   المساعدة لرعاي ام       ل دعموآ ة بمخاطر األلغ رامج التوعي ات  /ب مخلف
 .، أن تقدمهاالحرب المتفجرة للحيلولة دون وقوع حوداث األلغام

 
ة    ، لم يكن هناك تشريع دولي يتناول ص    2008 أيار/ مايو وحتى راحة مشكلة مخلفات الحرب المتفجرة سوى البروتوآول الخامس التفاقي

ة          . األسلحة التقليدية  ر الحكومي رى ورغم أن بعض المنظمات غي ة، إال أن البروتوآول الخامس        ت ر آافي ذا البروتوآول غي ام ه  أن أحك
س  د م ود لتحدي ى جه رة ؤوينطوي عل ات الحرب المتفج ة مخلف ا،ليات إزال ادل المعلوم ةت  وتب ا، إل الالزم ة وزالته رامج التوعي ذ ب تنفي

 . وتقديم المساعدة، المدنيين السكان وتحذير،مخلفات الحرب المتفجرة/بمخاطر األلغام
 
ذه االتفاق   . دول107 ًارسمي تبنتهاو اتفاقية الذخائر العنقودية في دبلن بأيرلندا       على، تم التفاوض    2008 أيار/في مايو و تفادت ه د اس ة   وق ي

ام حيث اتخذتها نموذج           ا      ًامن اتفاقية حظر األلغ واطن قوته تفادت من م ا واس ا      ومن  له ذ أحكامه دول في تنفي ة   .  تجارب ال ذه االتفاقي وه
ذه    .  بالمدنيين غير مقبولةًاراضرأ من شأنها حظر استخدام الذخائر العنقودية التي تلحق  ًاالجديدة هي اتفاقية ملزمة قانون     دخل ه دما ت وعن

ا             في الحال  جميع الدول األطراف ملزمة بالتوقف       ستكون،  النفاذاقية حيز   االتف ا وإنتاجه ة وتخزينه ذخائر العنقودي ا  عن استخدام ال . ونقله
 الذخائر آل وإزالة ، إلى االتفاقيةها سنوات من انضمامي الذخائر العنقودية بالكامل خالل ثماناتها من الدول تدمير مخزونآما يتعين على

ع        ال ي تق ا أو     تحت عنقودية في المناطق الت ك،       و.  سنوات  10ها خالل    سيطرت  واليته ى ذل ين باإلضافة إل ى  يتع دول    عل ا       ال سمح له ي ي الت
ة     تقديم المساعدة لرعاية وعالج الناجين    وضعها ب  ذخائر العنقودي ذلك ال    ، من ال ام       لدعم  وآ ة بمخاطر األلغ رامج التوعي ات الحرب    /ب مخلف

ة أحكام        تتضمنو. ، أن تقدمها  لذخائر العنقودية ا ادثوقوع حو المتفجرة لمنع    ذخائر العنقودي ة ال دة  ًا اتفاقي ضحايا   رائ ساعدة ال درج  ، لم  وت
ع    ". الناجين من الذخائر العنقودية   " تعريف   ضمنالقتلى والمصابين من جراء الذخائر العنقودية وأسرهم ومجتمعاتهم          وسُيفتح باب التوقي

 .2008آانون األول / ديسمبر3 في أوسلو بالنرويج في  اتفاقية الذخائر العنقوديةعلى
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ة،  في  يرجع للحكومات إال أن األمر التخاذ اإلجراءات، ًاإطارتوفر الصكوك القانونية   ورغم أن هذه     تنفيذ االلتزامات الواردة في االتفاقي
 . تزاماتها المنصوص عليها في االتفاقية بالئها مع الحكومات لضمان وفاالمشتركوتكون مهمة المنظمات غير الحكومية هي العمل 

 
الم خال      إن الهدف الرئيسي الذي تصبو إليه الحملة الدولية لحظر األ       اد ع ام األرضية هو إيج ات الحرب      لغ ام األرضية ومخلف  من األلغ

ال    فيه األ  يستطيع و ، خوف من الوقوع فريسة ألحد األلغام      بال بحرية   أن يسيروا المتفجرة، يستطيع فيه المدنيون      وا  طف  دون العبث  أن يله
 .ة لعبأنها ظنًا منهمغير منفجرة خيرة بُذ
 
 

 الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية
 

وطني       72 منظمة في  1000 أآثر من ائتالف يضم هيالحملة الدولية لحظر األلغام األرضية  إن   ي وال ى المستوى المحل ة تعمل عل  دول
 . ام المضادة لألفراد القضاء على األلغمن أجلوالدولي 

 
بكة  عبارة عن  هذه الحملة   و ى هدف واحد هو العمل         فضفاضة و ش ة يجتمع أعضاؤها عل ى   من أجل  مرن ام األرضية   القضاء عل  األلغ

 . المضادة لألفراد والذخائر العنقودية
 

 منظمة: ست منظمات غير حكومية بواسطة مجموعة من 1992تشرين األول /انطلقت الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية في أآتوبر 
سان   مراقبة ومنظمة   ، الدولية   لمعاقينا ديكو      ،حقوق اإلن ة مي ة،  ومنظم شارية    و الدولي ام  المجموعة االست ة    و ، لأللغ اء   منظم  من أجل   أطب

 التي خلفتها المخيفة اآلثار شاهدة علىسة مؤِس هذه المنظمات الآانتو.  في فيتنام القدامى ومؤسسة المحاربين األمريكيين،حقوق اإلنسان
 منعت رأت آيف أعاقت األلغام بل إذاأللغام على المجتمعات التي آانت تعمل معها في أفريقيا وآسيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية،  

ام األرضية، ورأت          مول حل شامل    الحاجة إلى  هذه المنظمات   أدرآت لذا .في هذه البلدان   التنموية اجهوده اجهة األزمة الناجمة عن األلغ
 . أللغام األرضية المضادة لألفراد على ا حظر تامهو فرضأن هذا الحل 

 
 ًا الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية، آما أنها عكست أيضبتجارب عملية آلثار األلغام األرضية إلى هذه المنظمات المؤسسة أتتوقد 

ين              : آانت تمثلها لفة التي   منظور القطاعات المخت   ضايا الالجئ ة وق ضايا التنمي ال وق وق األطف سان وحق وق اإلن ذلك حق ة    وآ ة الطبي  اإلغاث
، ساعدت  منظمات غير حكومية أخرىبواستطاع أعضاء الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية من خالل حمالتهم االتصال   . واإلنسانية

ة          ؛تها للحملة من خالل شبكا    الترويج بدورها على  ى اتفاقي ام األرضية    ت وسرعان ما ذاع خبر هذا االئتالف الجديد والحاجة إل حظر األلغ
دول     نظمتو. المضادة لألفراد في جميع أنحاء العالم     د من ال ع ل الحملة مؤتمرات وحمالت في العدي ام األرضية     رف شكلة األلغ وعي بم  ال

 .بلدانهممن مناصرة هذه القضية بفعالية في جدد لتمكينهم ناشطين تدريب ول، هاحظرإلى ومن ثم الحاجة 
 
ام    مساندة على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي لتشجيع حكوماتهم على           جهودًا أعضاء الحملة    بذلو  سرعان و.  حظر األلغ

 .  دولة72 اليوم حمالت في توجدتوسعت شبكة أعضاء الحملة، حيث ما 
 

.  سنوات 10 أآثر من  أي قبل   أوتاوا،  العاصمة الكندية   في 1997آانون األول   / ديسمبر 3 في األلغام   اتفاقية حظر وُفتح باب التوقيع على     
 . لما أصبحت هذه االتفاقية واقعًا العمل الدؤوب والمنسق من جانب الحملة الدولية لحظر األلغام األرضيةلوالو
 
رة              و ى التطور مع الظروف المتغي درتها عل ام األرضية في ق ى     . يكمن جزء من نجاح الحملة الدولية لحظر األلغ ام األول د آانت األي فق
اه  . حظر األلغام األرضية المضادة لألفرادت اتفاقية شاملة  وضعلحملة ترآز على    ل ى  وبمجرد أن تحقق هذا الهدف، تحول االنتب ضمان  إل

 .تنفيذًا آامًالتها الواردة في االتفاقية االدول األطراف اللتزامجميع تنفيذ وضمان إلى االتفاقية، انضمام جميع الدول 
 

م تنضم        ودعوة  القواعد الدولية المناهضة الستخدام األلغام،       تعزيز إلى الحملة   وترمي جهود  ي ل دول الت ى   ال اذ خطوات      ا  إل ة التخ التفاقي
 .   على االلتزام بروح االتفاقيةمن غير الدولالجماعات المسلحة  ًا الحملة أيضآما تحث.  إليهالالنضمام

 
ذ يرآز جزء آبير من نشاط الحملة على    و ام األرضية             تشجيع تنفي ى األلغ ة للقضاء عل ر األطر فعالي دم أآث ي تق ام الت ة حظر األلغ  اتفاقي

دمير مخزون              لتنفيذالدولية   عقد شراآات مع الحكومات والمنظمات       ذلكويتضمن  . المضادة لألفراد  ة من ت ة بداي ة جوانب االتفاقي  ات آاف
 . مساعدة الضحاياوصوًال إلى إزالة األلغام وب ومرورًااأللغام 

 
ام األرضية حمالت              أطلقت ،  2007في  و ة لحظر األلغ ة الدولي ساندة  الحمل ة أوسلو      م ة ا   لعملي اوض   بغي ى لتف ة  عل ذخائر   ت اتفاقي حظر ال

رة   وآانت هذه هي المرة األولى التي تشارك فيها الحملة          .  غير مقبولة بالمدنيين   ًا أضرار لحقتالعنقودية التي    ر      بدرجة آبي  في قضية غي
راد    قضية ررت و.  األلغام المضادة لألف دء      ق ة ب ود  الحمل اوض                  جه ة التف ة عملي ة في بداي ذخائر العنقودي دات ال ة تهدي ى  مواجه ة   عل  اتفاقي

ساعدة    آان الهدف هو   و .الذخائر العنقودية  ع  في  الم ة،             من ام العالمي شكلة األلغ شبه م سانية أخرى ت ة إن وع أزم ة   أل وق ذخائر العنقودي ن ال
ار       ُذخيراتتخلف وراءها    بيهة  غير منفجرة لها آث راد       آل ش ام المضادة لألف ار األلغ ذا تكرس   . ث ام األرضية           ل ة لحظر األلغ ة الدولي  الحمل

ة   العديد من   بالفعل   شنت وقد   ، التفاقية الذخائر العنقودية   فيذ الكامل  والتن تعميمال علىلعمل  جهودها ل  ة الدولي المنظمات األعضاء في الحمل
 . لحظر األلغام األرضية حمالت مناهضة للذخائر العنقودية

 
ضادة     و ام الم ى األلغ ام عل ضاء الت ى الق دول عل شجيع ال ا ت ى عاتقه ام األرضية عل ر األلغ ة لحظ ة الدولي ذ الحمل ذخائر تأخ راد وال لألف

ا    رسالة واضحة و   تحملويكمن جزء من نجاح الحملة في أنها        . العنقودية ا  وأن ؛هدف واضح   له تراتيجيتها     هيكله ر بيروقراطي واس  غي
 .  والحكومات، والمنظمات الدولية،المنظمات غير الحكوميةغيرها من  شراآات فعالة مع وأن لديها مرنة؛
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ال يزال  ًانجاح"االتفاقية تعد ، ترى الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية أن اتفاقية حظر األلغام  علىوقيعلتا فتح باب من ًا عام11وبعد 
ة  و. مل لضمان تنفيذها على مستوى العاًا مستمرتيقظًا األمر يتطلب حتى اآلن، إال أن     حققت إنجازات هائلة   ها أن أي،  "جاريًا ستعمل الحمل
ام األرضية         يواصلة الذخائر العنقودية، وس   تفاقيال نجاح مماثل ضمان  على   ة لحظر األلغ ة الدولي ودهم   أعضاء الحمل ى أن يتحقق   جه إل

 .  من األلغام أو الذخائر العنقوديةالمتمثل في إيجاد عالم خالالهدف 
 
 

 مرصد األلغام األرضية
 

على ُتعَرض ل تقرير من التقارير التسعة السابقة آو 1999ومنذ .  هو التقرير السنوي العاشر   2008تقرير مرصد األلغام األرضية لعام      
 .االجتماع السنوي للدول األطراف في اتفاقية حظر األلغام

 
ام األرضية و     أطلقتها التي والرصد مرصد األلغام األرضية مبادرة البحث    ويمثل ة لحظر األلغ ة الدولي ذلك   الحمل ي  رصد نظام ال آ  الفعل

دول األطراف و              مرصد  إذ يتولى . التفاقية حظر األلغام   ذ ال ة تنفي ام األرضية مراقب ا  األلغ ام    امتثاله ة حظر األلغ ارير    التفاقي داد التق  وإع
ر عموم    وبشكل،  بشأنه يم        ًا أآث وم المرصد بتقي دولي      استجابة ، يق ات              ل المجتمع ال ام األرضية ومخلف ة عن األلغ سانية الناجم شكلة اإلن لم

ة         ويعتبر مشروع مرصد األلغام األ    . الحرب المتفجرة  ة بطريق ر الحكومي ود المنظمات غي ا جه ضافر فيه رضية هو المرة األولى التي تت
، ومن بشكل منتظم  التي تطرأ  والمشكالتالمحرز  توثيق التقدم   ولح،  مراقبة قانون إنساني أو اتفاقية نزع سال      لمنسقة ومنظمة ومتواصلة    

 . من جانب المجتمع المدنيالتحقق لمفهوم  الناجحعمليال التطبيقثم 
 
مي           1998حزيران  /في يونيو و ام األرضية رس ام األرضية            ًا وافقت الحملة الدولية لحظر األلغ شاء مرصد األلغ ى إن اره  عل ادرة  باعتب  مب

ا ةأطلقته ولىو.  الحمل ام األرضية تت ام مرصد األلغ سيق نظ ة تن ة أعضاء مهم ة من أربع ر مكون ة تحري ة األ:  هيئ ةمكافح ام الكندي  ،لغ
 بدور مكافحة األلغام الكندية تضطلعو. جيةيجمعية المساعدات الشعبية النرو   و ،حقوق اإلنسان  مراقبةمنظمة   و ،الدولية لمعاقينامنظمة  و

 .  وصنع القرارات بشأنه عن نظام مرصد األلغام األرضيةالكليةلية ؤومسال هيئة التحرير وتتحمل. المنظمة القائدة
 
دني   .ًا للتفتيش رسمي ًا أو نظام  ًا للتحقق  تقني ًا مرصد األلغام األرضية نظام    دال يع و ساءلة  ولكنه محاولة من المجتمع الم  عن  الحكومات  لم

 وتحليلها للجمهوروفرة  من خالل جمع المعلومات المتذلكويتم . االلتزامات التي أخذتها على عاتقها فيما يتصل باأللغام المضادة لألفراد       
يس الهدف من      إرسال بعثات تحقيق،     األحيان األمر يستلزم في بعض       هذا ورغم أن .  مكثف بشكلوتوزيعها   ام األرضية       فل  مرصد األلغ

 .  إرسال باحثين إلى المناطق الخطرة، آما أنه ال يشمل إرسال التقارير من مناطق الحروبهو 
 

ادة           ل  يكون مكمالً    هو أن  مرصد األلغام    وإنما الهدف من   ة بموجب الم شفافية المطلوب ارير ال ام     7تق ة حظر األلغ وهو يعكس   .  من اتفاقي
.  على األلغام المضادة لألفرادالناجح للقضاء بالغة األهمية عناصر   مأن الشفافية والثقة والتعاون المتبادل ه     التي مفادها   الرؤية المشترآة   

 . ة مستقلاترير وتقييمالحاجة إلى تقا إدراكلغام األرضية  مرصد األومن األسباب األخرى وراء إنشاء
 
دفيو ى ه ام األرضية إل شجيع مرصد األلغ رة،  ت ات الحرب المتفج ام ومخلف ة باأللغ ضايا المرتبط ول الق شات ح سعي وراء و المناق ال

ق هدف          ى تحقي الم خال   التوضيحات للمساعدة عل اد ع ا       إيج ات الحرب المتفجرة، بم ام ومخلف ة    من األلغ ذخائر العنقودي ا ال ويعمل  . فيه
ي             لمرصد األلغام األرضية بصدق وإخالص        ة حول الموضوعات الت ديم معلومات حقيقي ا   آي   يرصدها تق ستفيد منه دولي   ي  المجتمع ال

 . بأسره
 
 ًا باحث59  منعكفت شبكةقد ف. إصدار تقرير سنويتعمل على نظام مرصد األلغام األرضية على شبكة عالمية إلعداد التقارير ويحتوي  
ر من              46مرصد األلغام األرضية من       ل ق تحري ى فري ة باإلضافة إل ى    شخصاً  20 دول ر     إلجمع المعلومات     عل ذا التقري داد ه أتي  . ع وي

دني،      فيالباحثون من ائتالف الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية ومن عناصر أخرى             ك      المجتمع الم ا في ذل اديميين   بم  صحفيين وأآ
 . ث أبحاومعاهد

 
ة ومنطق    120 عن  معلومات   2008يتضمن التقرير السنوي لعام     و سياسة الحظر          ة دول ق ب ا يتعل ا     ، أخرى فيم ام وإنتاجه  واستخدام األلغ
ات،   و ،مخلفات الحرب المتفجرة  / والتوعية بمخاطر األلغام   ،إزالة األلغام ولها وتخزينها،   نقو ضحايا  اإلصابات والوفي ساعدة ال  ودعم  ، وم

ي عل   ،رةضر الدول المت تقريرشمل ال يو.  األلغام مكافحة دول األطراف الت ا  وال سية  التزامات  يه ستحقة  رئي من االلتزامات المنصوص     م
 ، سياسة الحظر  في  وتحليًال لالتجاهات ًا ملخصآما أنه يتضمن. االتفاقية، وآذلك الدول غير األطراف في اتفاقية حظر األلغام    عليها في   

ات الحرب المتفجرة     /لتوعية بمخاطر األلغام  او ،والعمل ضد األلغام   ات   و ،مخلف ضحايا،      اإلصابات والوفي ساعدة ال دعم العمل ضد      ووم
وة مصحوب          .  باإلضافة إلى مجموعة من الخرائط     منفصًال،يتم نشر الملخص التنفيذي     و. األلغام ذي في عب  بقرص  ًاويأتي الملخص التنفي

بانية    ب التنفيذي والخرائط    مدمج يحتوي على التقرير السنوي وتراجم الملخص       ا أن  . العربية والفرنسية والروسية واألس ات   آل  آم  محتوي
 . www.icbl.org/lm/2008: موقععلى اإلنترنت على المتوفرة التقرير 

 
 .د خالف ذلكمرصد األلغام األرضية، ما لم يحَدبواسطة   التراجم جميعتمت لقد
 
وقت وموارد ومصادر ما توفر من د األلغام األرضية بأن هذا التقرير الطموح محدود بما آان الحال في السنوات الماضية، يقر مرصآو

ات د. معلوم ام األرضية نظامويع تمرار ًا مرصد األلغ سينهيجري باس صحيحه وتح ه وت ى و.  تحديث ى الحصول عل سعى المرصد إل ي
ة           تعليقات وتوضيحات وتصحيحات من الحكومات والجهات األخرى من خالل الحوار وفي               إطار البحث المشترك عن معلومات دقيق

 .  الموضوعات الهامةحول موضوع من ةموثوقو
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 شكر وتقدير
 

 : فريق التحرير لدى مرصد األلغام األرضية أعدههذا الملخص التنفيذي
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 منظمة مكافحة األلغام الكنديةجاآلين هانسن، : مدير المشروع
   منظمة مكافحة األلغام الكنديةوارت آاسي ماسلن،يست: المحرر النهائي

  منظمة مكافحة األلغام الكندية، كجاك جالتبا: المحرر
  الكنديةمنظمة مكافحة األلغامآاتي بيتس وتاتيانا ستيفنز، : لو دعم المشروعؤومس
  منظمة مكافحة األلغام الكندية رست،يث وايتهيإليزاب: متدربينال
 

 رسياسة الحظ
  حقوق اإلنسانمراقبةوس، منظمة غستيف : المنسق
  وآيري ويست،ي ويرهام ومار، ومارك هيزناي،ودغراتشيل :  حقوق اإلنسانمراقبةمنظمة 

 أندرز فينك: الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية
 سوانغ بوان-يشوا موسرو  ،ستيأنطوني فور: منظمة مكافحة األلغام الكندية

 
  األلغاممكافخة
 جيةيجمعية المساعدات الشعبية النرووارت آاسي ماسلن، يست: المنسق
  ومايك آندلين،إميل هاسانوف: دولية لحظر األلغام األرضيةالحملة ال

  بروس-غمينانك آ: جيةيجمعية المساعدات الشعبية النرو
 

  ومساعدة الضحايااإلصابات والوفيات، وجمع البيانات عن ،مخلفات الحرب المتفجرة/التوعية بمخاطر األلغام
  الدولية  المعاقينآاتلين مايس، منظمة: المنسق
 يا بومبليتس وباتري، ولورين بيرسي، هوسمانيو وه،ريفغ وستيفان دي ،ركيميجان ب:  الدوليةالمعاقين منظمة

 
 دعم العمل ضد األلغام

 لعمل ضد األلغامالمنظمة الكندية لست، يأنطوني فور: المنسق
 

دم نوآما . صدار هذا التقريرإل لكل من ساهم بالبحث باالمتنان األلغام األرضية   رصديتوجه م  شكر  د أن نتق راد والحمالت    ل بال ع األف جمي
 . الالزمة بالمعلومات أمدونا  األلغام والحكومات الذينمكافحةوالمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والعاملين في مجال 

 
 ، وقامت شرآة www.icbl.org/lm/2008: تي بإعداد تنسيق التقرير وإصدار التقرير المتوفر على اإلنترنت ي آقامت شرآة ليكسار

 بإعداد ريفغستيفان دي   وقام.زيرافايل جيمينلين روجا وغوقام بتصميم التقرير آل من . بطباعة التقرير آوميونيكيشنزسانت جوزيف 
 . على القرص المدمجالموجودة  التقرير نسخةآتيف بإنتاج ا شرآة ديجيتال إنترآما قامت .الخرائط

 
 بأي حال من األحوال – األلغام األرضية لمرصد الداعمة الجهاتوال تعتبر .  األلغام األرضيةمرصد لكل مساهمي متنانناآما نعبر عن ا

 : األطراف اآلتية المنح التي قدمتهالوال  هذا العملليتحققولم يكن .  بالضرورةتؤيدهالة عن المادة الواردة في هذا التقرير وال ؤو مس–
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 حكومة بلجيكا
 حكومة آندا

 حكومة جمهورية التشيك
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 حكومة ألمانيا
 حكومة أيرلندا

 غلوآسمبورحكومة 
 نداحكومة نيوزيل
 حكومة النرويج
 حكومة أسبانيا
 حكومة السويد
 حكومة سويسرا

 حكومة المملكة المتحدة
 المفوضية األوروبية

 نمائياإلبرنامج األمم المتحدة 
 اليونيسيف

 
ر   في  عضاء  لمنظمات األلمانحين الذين قدموا إسهامات ل  لبالشكر  آما نتقدم    ة تحري ام األرضية و  مرصد هيئ ا من    األلغ المنظمات  غيره
 .المشارآة
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 الملخص التنفيذي

 2007 أيار/النتائج الرئيسية منذ مايو

 األخبار السيئة األخبار السارة

أللغام المضادة لألفراد من ل نقل استخدام أو إنتاج أو يسَجل أيلم 
األرضية  األلغامجانب أي من الدول األطراف في اتفاقية حظر 

 .المضادة لألفراد

 ، ميانمار وروسياهماو، األطرافمن الدول غير  تيناستمرت دول
ا شأن م المضادة لألفراد، شأنهاألرضية في استخدام األلغام

 . تسع دول ما ال يقل عن فيمن غير الدولالجماعات المسلحة 
: ي وها األلغام لديهاتانتهت ثالث دول أطراف من تدمير مخزون

 . والسودان بورونديأفغانستان و
 روسيا البيضاء واليونان وترآيا، ي وه،أطرافلم تقم ثالث دول 

 المضادة األرضية  من األلغامة ضخمتوجميعها تمتلك مخزونا
 الموعد النهائي المحدد قبل حلوللألفراد، بتدمير مخزون األلغام 

 ألحكام  شديدًاخرقًا، مما يعد 2007آذار / مارس1  فيلذلك
 .االتفاقية

 عمليات إزالة نتهاء مناال سوازيالندالوي واأعلنت فرنسا وم
التي آانت  ليصل بذلك إجمالي عدد الدول األطراف ،األلغام

األرضية المضادة  بإزالة األلغام أوفت بالتزاماتها ثم متضررة
 . دول10المنصوص عليها في االتفاقية إلى  ولألفراد

 بموعد لوفاء دولة من الدول األطراف أنها لن تستطيع ا15أعلنت 
. تمديد المهلةبوا ل وط2009 وهو عام هاالمحدد لإزالة األلغام 

نمارك البوسنة والهرسك وتشاد وآرواتيا والد: هيهذه الدول و
 وبيرو والسنغال واغنيكارا دور واألردن وموزمبيق واآواإلو

 .زيمبابوي واليمن وفنزويالالمملكة المتحدة و ووتايالند
ت الحرب استمرت المعدالت المسجلة لضحايا األلغام ومخلفا

 التي تتفعل بواسطة المرتجلةاألجهزة المتفجرة المتفجرة وآذلك 
 5426 إلى 2006عام ضحية  6022 في االنخفاض من الضحية

  شخص1401، لقى 2007ضحايا عام من بين و. 2007عام 
 ،آان األشخاص المتبقون و،نو آخر3939مصرعهم بينما أصيب 

 . مجهولي المصير،86 والبالغ عددهم

 . السنوات الماضيةأقل بكثير من الضحايا  عددنخفاض فياال آان
 وآذلك في – ه مثيلللم يسبق  ضحايا في عدد من الدول فقد سقط

 .  ضحايا من قبلسقوط تسجل دول لم عدة

توعية لل  برامج مباشرة على مليون شخص8,4 أآثر من حصل
 أعلى معدل يسجله مرصد األلغام وهو، 2007 خاللبالمخاطر 
عدد متزايد من برامج التوعية إذ آان .  على اإلطالقةاألرضي

 بشدة من األلغام ومخلفات الحرب المتضررةبالمخاطر في الدول 
 بسبب لألشخاص األآثر عرضة للخطرمباشرة موجَّه المتفجرة 

من أجل تحفيزهم على تغيير وذلك أنشطتهم االقتصادية 
 .سلوآياتهم

ال يزال نقص األدلة على فعالية التوعية بالمخاطر يعوق الجهود 
 .الرامية إلى تحسين األداء

 مساعدة الضحايا بدمج دول من بينها أفغانستان وأوغندا عدةقامت 
.  يضمن االستدامة المستقبليةوهو ما خطط المعاقين الوطنية في

 القدرات على بناء دول أخرى من بينها ألبانيا والسودان عملتآما 
 .تقديم خدمات مساعدة الضحايال الوطنية

 حجر عثرة  القدراتونقص التأخر في التخطيط آانبوجه عام، 
 الناجين وإعادة تأهيلهم وإعادة رعاية في أمام إحراز تقدم

 غير متقطعة و غالبًا ما آانتالمساعدة المباشرةآما أن . جهمادمإ
 التشريعات أو  األشمل سواء فيالوطنية بالتحسينات ةبطترم

 . قطاعي اإلعاقة والتنمية
 الدول المقَدم من، بلغ إجمالي التمويل الدولي 2007في عام 
 مليون دوالر 430 األلغام أآثر من مكافحةبرامج المانحة ل

آما بلغ إجمالي . على اإلطالقأمريكي، وهو ثاني أعلى إجمالي 
 مليون 117ام  األلغالمتضررة من من الدول الوطنيالتمويل 

 . 2006 مليون دوالر مقارنة بعام 33، بزيادة ةدوالر إضافي

 مليون دوالر 45 يقارب بمعدل 2007 فيانخفض التمويل الدولي 
 .2006مقارنة بعام %) 10ما يقارب (

، 2007 تموز/انضمت الكويت إلى اتفاقية حظر األلغام في يوليو
 في ذلك آباالوانضمت و آب،/انضمت العراق في أغسطسو

صل عدد الدول األطراف في ي ل2007 تشرين الثاني/نوفمبر
 .2008 أيار/ مايو1 في دولة 156االتفاقية إلى 

، 2007 خالللم تنضم إلى اتفاقية حظر األلغام سوى ثالث دول 
حتى شهر  إليها تنضم أي دولة على االتفاقية أو تصادقولم 

 .2008 أيلول/سبتمبر

اتفاقية الذخائر " دول 107 اعتمدت، 2008 أيار/ي مايوف
استخدام الذخائر على   شامًالحظرًا تفرض التي الجديدة" العنقودية

 . ونقلهاالعنقودية وإنتاجها وتخزينها 

 جورجيا وروسيا استخدمت آل من، 2008 آب/في أغسطس
 .هما بينالدائرالذخائر العنقودية في الصراع المسلح 
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 التطورات الرئيسية
تشرين الثاني / باالو في نوفمبر: وهي2007تقرير مرصد األلغام األرضية لعام  صدور اتفاقية حظر األلغام منذ إلىدولة واحدة لم تنضم سوى 

 في ، من األلغام المضادة لألفرادمةضخ ات دول لديها مخزونآلها و-  روسيا البيضاء واليونان وترآيا- وقد فشلت ثالثة من الدول األطراف. 2007
 انتهت وقد .، مما يعد انتهاآًا شديدًا لما جاء في االتفاقية2008آذار / مارس1 األلغام في اتها من مخزونلتدمير  لهاااللتزام بالموعد النهائي المحدد

ودان وأفغانستان التي لم تستطع االلتزام بالموعد  بوروندي والس: األلغاماتها من مخزونتدميرثالث دول أخرى من الدول األطراف من عمليات 
 ولم يتم .2007تشرين األول / في أآتوبراستكملت عمليات التدمير ولكنها 2007آذار / مارس1 األلغام في اتها من لتدمير مخزون لهاالنهائي المحدد

  هذافراد من قبل أية دولة من الدول األطراف خالل فترة إعداد المضادة لأل األرضية أللغاما نقلتسجيل أي حالة من حاالت استخدام  أو إنتاج أو 
ميانمار وروسيا في استخدام األلغام المضادة لألفراد  األطراف غير تينوقد استمرت الدول). 2008 أيار/ حتى مايو2007 أيار/من مايو(التقرير 

  دول اتفاقية الذخائر العنقودية107 تبنت، 2008 أيار/وفي مايو. ع دول على األقل في تسمن غير الدول فعلت بعض الجماعات المسلحة مامثل
 .نقلها استخدام الذخائر العنقودية أو إنتاجها أو تخزينها أو  شامًالحظرًا والتي تحظر الجديدة

 

 االتفاقيةعالمية 
 الدول أصبح لزامًا على ومنذ بدء سريان االتفاقية، . قانونًا دوليًا ملزمًالتصبح بذلك ،1999آذار / مارس1 في النفاذ حيز  اتفاقية حظر األلغامدخلت

 امتداد االتفاقية على في الدول األطراف التواصل من جانبوقد ساعد  1.الحقًا بنية التصديق وليس مجرد االآتفاء بالتوقيع عليهااالنضمام إليها 
ومن بين . التفاقيةا  إلى عن وجود صعوبات في انضمامهامن األوقاتلمضادة لألفراد إلى دول عبرت في وقت  ا األرضيةحظر انتشار األلغام

 2. دولة أخرى25  إليها وانضمت، عليهاتدقا دولة على االتفاقية وص131، وقعت 156 البالغ عددها الدول األطراف
 
 

 
 
تشرين / نوفمبر18 في  باالوانضمتإذ  . التفاقية حظر األلغام فقط دولة واحدة انضمت2007عام لتقرير مرصد األلغام األرضية  صدورمنذ و

 . 2008 أيار/ مايو1 في  بالنسبة لها وبدأ سريان االتفاقية،2007الثاني 
 

ق على اتفاقية  بولندا عن خطط التصديتراجعتوقد .  بولندا وجزر مارشال:حتى اآلن عليها ادقاوقد وقعت دولتان على االتفاقية ولكنهما لم تص
 لصالح القرار السنوي لجمعية تي على التوالي عندما صوتناثحظر األلغام في المستقبل القريب، بينما أعطت جزر مارشال مؤشرًا إيجابيًا للعام ال

 . تعميم اتفاقية حظر األلغام إلىالذي يدعو) 62/41القرار رقم (العامة لألمم المتحدة 
 

 لالحتفال الفعاليات سلسلة من لذلك أقيمت اتفاقية حظر األلغام والتوقيع عليها، على عشر سنوات على التفاوض  االحتفال بمرور2007شهد عام 
  بننومفو ،)آذار/مارس( وجنيف ،)شباط/ فبراير(تلك التي ُأقيمت في فيينا الفعاليات  ومن بين. عالميتهاوالتفاقية ل التام التنفيذ شجيعتولهذه الذآرى ب
 ).آانون األول/ديسمبر(وتاوا أ و،)أيلول/سبتمبر( وأوسلو ،)أيار/مايو( وبروآسل ،)أيار/مايو(تو ا وفانو، وبورت فيال،)آذار/مارس(

                                                 
وم   ) 1999آذار /رس ما1بعدما أصبحت دولة موقعة قبل ( بالنسبة للدولة التي تصادق على االتفاقية        1 أو التي تنضم اآلن، فإن االتفاقية تسري على هذه الدولة في الي

ة          . األول من الشهر السادس من تاريخ إيداع صك المصادقة في سجل اإليداع            ذه الدول ك من ه د ذل اً   (وُيطلب بع ي أصبحت طرف شفافية األو   ) الت ر ال ع تقري ى  لرف  إل
ًا  180األمين العام لألمم المتحدة في غضون           ك   ( يوم د ذل نويًا بع ام             )وس دمير األلغ ع سنوات، وت راد في غضون أرب ام المضادة لألف ا من األلغ دمير مخزوناته ، وت
 .وُيطلب منها آذلك اتخاذ تدابير تنفيذ وطنية مالئمة، بما في ذلك فرض عقوبات جزائية.  سنوات10المضادة لألفراد المزروعة في غضون 

د          التي انضمت ت   25 الدول الـ  2 سام شمل الجبل األسود، إذ أنها انضمت تلقائيًا إلى االتفاقية بع ل األسود    انق ـ   .  صربيا والجب ين ال ى     131ومن ب ي صادقت عل ة الت  دول
 . دولة بعد ذلك88 ثم صادقت 1999آذار / مارس 1 في النفاذ دولة قد صادقت عند أو قبل دخول االتفاقية حيز 43االتفاقية، آانت 
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 62/41قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
 قرارات الجمعية العامة على التصويت السنوي هياأللغام المضادة لألفراد حظر على  تأييدها لفرضلتعبير عن ل من الفرص المتاحة أمام الدول
 5 في 62/41وقد تم اعتماد قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم . لها الكامل التنفيذ اتفاقية حظر األلغام وعالمية لألمم المتحدة التي تدعو إلى

 هي وهذه 3.عن التصويت  عضوًا18 امتنع مارض عليه أي من األعضاء، في ولم يعت، عضو164 حيث صوت لصالحه 2007آانون األول /ديسمبر
 قد أعطت دولة ليست طرفًا في االتفاقية 19 أن آما 4. عندما تم تقديمه ألول مرة1997أعلى نتيجة للتصويت حصل عليها هذا القرار السنوي منذ 

 5.الدول غير الموقعة دولة من 17 وتيندولتين الموقعال ذلك بما في ، لصالح القرارهاصوت

 التطورات اإلقليمية
 . اتفاقية حظر األلغامالذي يؤيدلجمعية العامة لألمم المتحدة للقرار السنوي ا لصالح الصومال للمرة األولى صوتت: أفريقيا

 
 :آسيا والمحيط الهادي

 ولكنها لم توضح ما إذا آانت ستستطيع تحقيق ،قريبعن قية التفاا  إلى االنضمامنيتها لى منغوليا مجددًا عأآدت، 2007تشرين الثاني /في نوفمبر
آما صوتت جمهورية الو الديموقراطية الشعبية لصالح قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة السنوي المؤيد التفاقية حظر . 2008نضمام في االهدف 

 اتفاقية اجتماع األلغام أآثر مما سبق، وقد ألقت بيانها األول في قضيةب المتعلقة في مزيد من االجتماعات فيتناموقد شارآت . األلغام للمرة األولى
ترحيب لل العالميلمجتمع ا  إلىقد انضمت" في جنيف عندما صرحت للدول األطراف أن فيتنام 2008حزيران /حظر األلغام المنعقد في يونيو

 آما استضافت".  بالفعل بشأن األلغام األرضية المضادة لألفرادولالتي أعلنتها الد  وغير ذلك من القيودلحظر والوقف الرسميا جهود بمختلف
.  ميانماربما فيها ،فاطرأ حيث شارآت فيه ست دول غير ،2008شباط / تعميم االتفاقية وذلك في فبرايرشجيع لتًا آسيويًا إقليميًاإندونيسيا اجتماع

نيسان /ابطة أمم جنوب شرق آسيا حول األلغام األرضية المضادة لألفراد في أبريلأما ماليزيا، فقد استضافت الحلقة الدراسية للمنتدى اإلقليمي لر
، استضافت باالو ورشة عمل 2007تشرين الثاني /التفاقية في نوفمبرإلى ا هاوباإلضافة إلى انضمام. أطرافغير   دولها خمست وحضر،2008

 جزر مارشال اجتماعات اللجنة الدائمة التي تنعقد حضرت آما. 2008آب /طسإقليمية لدول المحيط الهادي بهدف تعميم االتفاقية، وذلك في أغس
  .2008تموز / في يونيوىوللمرة األفيما بين الدورات ل

 
 :رابطة الدول المستقلة
 .لقرار السنوي للجمعية العامة لألمم المتحدة المؤيد التفاقية حظر األلغامل صوتهاخستان ا آازللمرة األولى أعطت

 
 :ألوسط وشمال أفريقياالشرق ا 

 .التفاقية في القريب العاجلا تنوي االنضمام إلى، صرحت اإلمارات العربية المتحدة لمرصد األلغام األرضية بأنها 2007تشرين الثاني /في نوفمبر
راسته على مستوى مجلس  دجاريماني للحملة الدولية لحظر األلغام األرضية أن قرار االنضمام لالتفاقية ول ُعؤ، صرح مسالشهر نفسهوفي 

وفي مدينة الكويت، عقدت حلقة دراسية لدول مجلس التعاون الخليجي حول األلغام األرضية المضادة لألفراد ومخلفات الحرب المتفجرة، . الوزراء
 .2007حزيران /وذلك في يونيو

 
 :من غير الدولالجماعات المسلحة 

 وقد ظهر ذلك من خالل .األلغام األرضية المضادة لألفراد في االلتزام بحظر ا عن رغبتهمن غير الدولد من الجماعات المسلحة يعدال أعربت
 االلتزام ة المتمرداتجماعالإعالن " ومؤخرًا من خالل 6،"جنيفنداء "التوقيع على صك التزام و ، واتفاقات ثنائية، أحادية الجانبتصريحات

 . لحظر األلغام األرضيةيةحملة الفلبينال أعدتهوالذي " ولي بشأن األلغام األرضيةبالقانون اإلنساني الد
 

ام األرضية ال     ، بروح اتفاقية حظر األلغام أحادياً  الطرف الموقع  أن يلزم   هذا إعالن االلتزام ومن شأن    شأن األلغ دل ب ة  والبروتوآول الثاني المع تفاقي
دولي     ،)نظر أدناه ا(مخلفات الحرب المتفجرة    أن  بش والبروتوآول الخامس    ،األسلحة التقليدية  ساني ال ا   وآذلك قواعد القانون اإلن ارف عليه ا  المتع  فيم

 7. عليه ثالث جماعات متمردة في الفلبينت، وقع2008تموز /ومنذ يوليو. يتعلق باستخدام األلغام واألجهزة المتفجرة

                                                 
م             18 امتنعت   3 م المتحدة رق ة لألم ة العام سمبر  62/41 دولة عن التصويت لصالح قرار الجمعي انون األول  / في دي ران، إسرائيل،      : 2007آ د، إي ا، مصر، الهن آوب

 .يتنامقيرغستان، لبنان، ليبيا، ميانمار، نيبال، آوريا الشمالية، باآستان، روسيا، آوريا الجنوبية، سوريا، الواليات المتحدة، أوزبكستان، وف
ى             4 داعي إل سنوي ال م المتحدة ال ة لألم ة العام رار الجمعي صالح ق سنة ل ة  نتائج التصويت حسب ال ذها بالكامل     عالمي ام وتنفي ة حظر األلغ م    (1997:  اتفاقي رار رق الق

52/38A (– 142    1998 امتناعًا عن التصويت؛ 18 موافقة وال توجد معارضة و)  القرار رقمN 53/77 (– 147ًا؛  21قة وال توجد معارضة و مواف  1999 امتناع
ًا؛  22 موافقة وال توجد معارضة و   55/33V (– 143القرار رقم    (2000 امتناعًا؛   20 معارضة و  1 موافقة و  139 -) 54/54Bالقرار رقم   ( رار   (2001 امتناع الق

م    (2003 امتناعًا؛ 23 موافقة وال توجد معارضة و143 –) 57/74القرار رقم  (2002 امتناعًا؛ 19 موافقة وال توجد معارضة و    138 –) 56/24Mرقم   رار رق الق
) 60/80القرار رقم  (2005 امتناعًا، 22 موافقة وال توجد معارضة و157 -) 59/84القرار رقم  (2004 امتناعًا؛ 23 موافقة وال توجد معارضة و153 -) 58/53

 . امتناعًا17 موافقة وال توجد معارضة و161) 61/84 رقم القرار (2006 امتناعًا؛ 17 موافقة وال توجد معارضة و158 -
نغافورة،    5 ان، س رب، عم ا، المغ سيا، منغولي شعبية، ميكروني ة ال ة الو الديموقراطي ستان، جمهوري ا، آازاخ دا، جورجي صين، فنلن رين، ال ان، البح ا، أذربيج  أرميني

رار   وألول مر. الصومال، سريالنكا، تونغا، اإلمارات العربية المتحدة    صالح الق رة  . ة صوتت آازاخستان وجمهورية الو الديموقراطية الشعبية والصومال ل وألول م
دا عامي        . أيضًا امتنعت نيبال وآوريا الشمالية عن التصويت       ة،    2006 و2004وآانت نيبال قد صوتت لصالح القرار في األعوام السابقة، فيما ع دما آانت متغيب  عن

دول األطراف        10 تغيبت   2007آانون األول   /وبالنسبة لجلسة تصويت ديسمبر   . ن آل جلسات التصويت السابقة    بينما تغيبت آوريا الشمالية ع     شاد،   ( من ال وال، ت أنغ
ر األطراف     )جمهورية الكونغو الديموقراطية، آيريباتي، سيشيل، تيمور الشرقية، أوغندا، فانواتو        دول غي الو  (، آما تغيبت دولتان من ال سعودية وتوف د  ). ال دت  وق أي

 . توفالو القرار في الماضي بينما آانت السعودية دائمًا متغيبة
سرا          " نداء جنيف  "6 ا سوي ة مقره ر حكومي ة غي ا              . هي منظم راد وإنتاجه ام المضادة لألف ى حظر استخدام األلغ ع عل زام، يوافق الطرف الموق وبموجب صك االلت

ام     وتخزينها ونقلها، وآذلك على المشارآة والتعاون في مجال ال           د تلقت     . عمل ضد األلغ داء جنيف   "وق ة في آل من            " ن ر حكومي سلحة غي توقيعات من جماعات م
 .بوروندي، الهند، إيران، العراق، ميانمار، الفلبين، الصومال، السودان، ترآيا، والصحراء الغربية

داناو           2008شباط  / في فبراير  7 وري في مين شعب الث ان جيش ال ع ع  (RPMM/RPA)، آ ين           أول جماعة توق وري في الفلب شعب الث اله جيش ال م ت ى اإلعالن، ث ل
(RPMM/RPA))     (، والحزب المارآسي اللينيني في الفلبين      2008أيار  /في مايو ) فصيلة نيلو دي ال آروزMLPP (  وجناحه العسكري)RHP (  و تموز  /في يولي

2008 . 
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حظر فرض  إعالنًا ب، جماعة مسلحة في آشمير  18  يضم ، وهو عبارة عن ائتالف    "مجلس الجهاد المتحد  "، أصدر   2007تشرين األول   /وفي أآتوبر 
ام      "وجاء ذلك في أعقاب     .  على األلغام المضادة لألفراد في آشمير      تام سياسية في           "إعالن آشمير خالية من األلغ ه بعض األحزاب ال ذي دعت في  ال

دولي          لتوقف عن استخدام األلغا   إلى ا  الجماعات المقاتلة هناك     آلآشمير   ديم   بم المضادة لألفراد وناشدت المجتمع ال ساعدة تق ام       الم اجين من األلغ  للن
 . تطهير األلغامعمليات لو
 
 .2007آانون األول /في ديسمبر" نداء جنيف" وقع الحزب الديموقراطي لكردستان إيران على صك التزام آما

 :استخدام األلغام المضادة لألفراد
فقد أصبح استخدام األلغام . ية حظر األلغام االنخفاض الحاد في استخدام األلغام المضادة لألفراد في جميع أنحاء العالمولعل من أبرز إنجازات اتفاق

 . المضادة لألفراد، خاصة من قبل الحكومات، ظاهرة نادرة
 

 آانت آما .في استخدام األلغام المضادة لألفراد، استمرت القوات المسلحة في ميانمار وروسيا 2007 أيار/وخالل فترة إعداد هذا التقرير، منذ مايو
 .تلك المزاعم التحقق من صحة يستطعاستخدام القوات المسلحة لها في سريالنكا إال أن مرصد األلغام األرضية لم ب خطيرة مزاعمهناك 

 
 آل عام منذ أول تقرير لمرصد األلغام األرضية ت األلغام المضادة لألفراد بشكل مكثف، آما فعل أيضًاالقوات العسكرية في ميانماراستخدمت  وقد 

 . وغجل استخدام األلغام في والية آارين ومقاطعة بي ُسإذ. 1999في عام 
 

زالت تستخدم األلغام المضادة لألفراد في  ن روس لمرصد األلغام األرضية أن القوات الروسية ماولؤو، أآد مس2006حزيران /وفي يونيو
، لم يؤآد 2006 مع مرصد األلغام األرضية منذ هموخالل مناقشات. لمزروعة حديثًا أو حقول األلغام الدفاعية القائمةالشيشان، سواء األلغام ا

نشط لأللغام و  دائممستخدمآروسيا ب يستشهدوسيظل مرصد األلغام األرضية . لون الروس توقف استخدام األلغام األرضية المضادة لألفرادؤوالمس
 .أن ينفي المسؤولون ذلك وتؤآده الحقائق على أرض الواقع ىالمضادة لألفراد إل

 
، إال أن 2008آب / التي دارت في أغسطسالمعرآة جورجيا وروسيا خالل من قبل باستخدام األلغام المضادة لألفراد مزاعم آانت هناك آما

 . أو تأآيد صحتهاالمزاعملبحث في هذه مرصد األلغام األرضية ال يكن قد تسنى، لم حتى آتابة هذه السطورو. الجانبين نفيا ذلك
 

، أن قوات األمن الميدان األلغام في مكافحةمن بينها أفراد شارآوا في أنشطة و فضلت عدم ذآر اسمها، ، في سريالنكامطلعةوقد زعمت مصادر 
 مرصد األلغام األرضية تأآيد استطاعةن عدم وعلى الرغم م. 2008 و2007مضادة لألفراد في عامي الرضية األغام لألا استخدمت يةسريالنكال

مضادة لألفراد في سريالنكا منذ اتفاق وقف إطالق النار في اللغام ألاستخدام القوات الحكومية لب االتهام األول والخطير ها، إال أنه يعتبرالمزاعمهذه 
 .  مرصد األلغام األرضيةنهاحين سألهم عوقد استنكر بشدة ممثلو وزارة الخارجية والجيش هذه المزاعم .  2002

 
 لم يستطع التوصل إلى ولكن ، باستخدام األلغام المضادة لألفراد من جانب أرمينيا وباآستان واليمنادعاءاتتلقى مرصد األلغام األرضية أيضًا آما 

  .أدلة تثبت صحة هذه المزاعم
 

 : ة لألفراد لأللغام المضادمن غير الدولاستخدام الجماعات المسلحة 
في السنوات األخيرة، إال أن استخدام هذه الجماعات انخفاضًا متواضعًا  لأللغام المضادة لألفراد من غير الدول استخدام الجماعات المسلحة لقد شهد

 .ايد من الدول يفوق استخدام القوات الحكومية لهعدلأللغام المضادة لألفراد ما زال في 
 

 األلغام المضادة لألفراد في تسع دول على األقل أو من غير الدولم الجماعات المسلحة ااستخدوردت بالغات عن داد هذا التقرير، وخالل فترة إع
وفي أربع  -  وبيرو، العراق،آوادوراإل ، آولومبيا، أفغانستان-  الشبيهة باأللغام المضادة لألفراد في خمس دول أطراف المرتجلةاألجهزة المتفجرة

 .  وسريالنكا، باآستان، ميانمار، الهند- أطراف في االتفاقيةغير دول 
 

 قد سجلو. آوادور وبيرو وسريالنكااإل تفي إضفيما ،من القائمة) الشيشان( لبنان وروسيا ُرفعتومقارنة بتقرير مرصد األلغام األرضية السابق، 
 في لأللغام المضادة لألفراد في ثماني دول على األقل في تقريره الصادر من غير الدولمرصد األلغام األرضية استخدام الجماعات المسلحة 

 . 2005 دولة في تقرير 13 و،2006 دول في تقرير 10و ،2007
 
 ، الفلبين،قرير في آل من النيجرالتهذا أللغام المضادة لألفراد خالل فترة إعداد ا تم استخدمن غير الدول الجماعات المسلحة ربما تكون بعضو

 . توفر لديه من معلوماتن خالل ماد هذا االستخدام مي تأآ من مرصد األلغام األرضيةيتمكن ولكن لم ، واليمن، ترآيا، تايالند، الصومال،روسيا
 
 تنفجر أي -  بواسطة الضحيةتنشطالتي لمرتجلة ا وتعتبر األجهزة المتفجرة . بأعداد متزايدةالمرتجلةتستخدم الجماعات المتمردة األجهزة المتفجرة و

وال تحظر االتفاقية استخدام .  اتفاقية حظر األلغامبموجب من ضمن األلغام المضادة لألفراد المحظورة -أو تالمس أي شخص ب ارتقا أو بوجود
 إال أن استخدام مثل هذه األجهزة يعد انتهاآًا - تفجيرهاالتي يقرر مستخدمها وقت أي  – التي تتفجر بالتحكم عن بعدالمرتجلة األجهزة المتفجرة 

 القنابل التي  إلى وسائل اإلعالم والقوات العسكرية والحكوماتتشيرآثيرًا ما و. ًا مباشراستهدافًاستهدف المدنيين ت آأن ،للقانون اإلنساني الدولي
حاول مرصد األلغام يًا ما دائمما أوجد حالة من االلتباس، ووهو  ."أرضيةألغام "على أنها المرتجلة تنفجر بالتحكم عن بعد واألجهزة المتفجرة 
  .  الضحية أم تم تفجيره بوسائل أخرىبواسطةل فّعقد تالمرتجل األرضية تحديد ما إذا آان الجهاز المتفجر 

 
 حرآة طالبان قبل بواسطة الضحية من تنشط التي المرتجلة استخدام األلغام المضادة لألفراد واألجهزة المتفجرة وردت بالغات عنوفي أفغانستان، 

 .أن متحدث باسم طالبان أآد قيامهم بزرع ألغام جديدة ضد الجيش األفغاني والقوات الدوليةورد و. ددةحبصورة م
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د، بل تعد  األرضية في البالتتصدر قائمة مستخدمي األلغام) FARC( جيش الشعب –  وفي آولومبيا، ال زالت القوات المسلحة الثورية الكولومبية

 أآثر منها مرتجلة األجهزة هي أجهزة والغالبية الساحقة من. آل عامفي  مئات الضحايا عن سقوط يسفر مما ،من أآبر المستخدمين لها في العالم
 .األلغام أيضًا) ELN(يستخدم جيش التحرير الوطني آما . ألغام مصنعة

 
 حقول أحد أثناء فرارهم عبر حتفهمأن العديد من متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية قد لقوا ورد ، 2008آذار / في مارس،آوادوراإلوفي 

 نيسان/وفي أبريل. آوادوراإلآومبيوس بو على أحد معسكراتهم في إقليم سةكولومبيال القوات العسكرية  شنتهاأللغام الخاصة بهم  أثناء هجوم
 .  عليها في معسكر آخر تابع للقوات المسلحة الثورية الكولومبية داخل حدودهمآان قد عثر ألغام أرضية تدمير بضبط وآوادوراإل جيش قام، 2008

 
 .  مانيبوروالية بواسطة الضحية في تنشط المتحدة األجهزة المتفجرة التي ةوفي الهند، استخدمت جبهة التحرير الوطني

 
، ولكن وفقًا لبيانات آل من األمم  بشكل مكثف عن بعدتتفجر بالتحكم التي المرتجلةهزة المتفجرة وفي العراق، استخدمت القوات المتمردة األج

 بواسطة الضحية أو تنشطالتي المرتجلة نادرًا ما تستخدم األلغام المضادة لألفراد واألجهزة المتفجرة فإنها المتحدة ومرصد األلغام األرضية، 
 .اآتشاف وضبط ألغام مضادة لألفرادلقيام قوات التحالف والقوات العراقية بن هناك العديد من الحاالت الموثقة ومع ذلك، فإ. األفخاخ المتفجرة

 
 ،(DKBA) والجيش البوذي  الديموقراطي الكاريني ، والجيش الكاريني،(KNLA)وفي ميانمار، استمر آل من جيش التحرير الوطني لكارين 

 األخرى، في من غير الدول والعديد من الجماعات المسلحة ، وجيش والية وا المتحد،ب استعادة مونالندحزو ،)SSA(الجنوب -وجيش والية شان
 جيش والية شان الجنوبية في آما جاءت مزاعم باستخدام أمير الحرب المعروف .2008 و2007استخدام األلغام المضادة لألفراد في عامي 

(SSS) فيما مضى األلغام المضادة لألفراد هماستخدة إعداد هذا التقرير، رغم أنه لم ُيعرف بالأللغام خالل فتر ماها جا . 
 

 وفي بعض أحياء مقاطعة الحدود الشمالية ، األلغام المضادة لألفراد في إقليم بلوخستانمن غير الدولوفي باآستان، استخدمت الجماعات المسلحة 
في آذلك  و، على قوات األمن الباآستانية واإلدارة المدنيةهابلية الخاضعة لإلدارة االتحادية بشكل متقطع في هجمات وآذلك في المناطق الق،الغربية

 . بين القبائل والعائالتتدورالصراعات الطائفية والصراعات التي 
 

 ، بواسطة الضحيةتنشط األجهزة المتفجرة التي قد استخدمت"المنيرالطريق  "حرآة أن العناصر المتبقية من ورد، 2007 ومنذ بداية ،أما في بيرو
 وآذلك في منطقة سان ،ا، وفي منطقة هوانوآوغ حول حقول الكوآا غير المشروعة في قطاع ألتو هواال،"األفخاخ المتفجرة"ـوالتي يشار إليها ب

 . مارتن
 

أنه قد عثر على ألغام مزروعة ب الجيش أفادو. مضادة لألفراد بزرع ألغام (LTTE) نمور تحرير تاميل إيالم اتهام الجيش آرروفي سريالنكا، 
 . حديثة الصنعًا وضبط ألغام،حديثًا

 
 إال أن القوات المسلحة الفلبينية اتهمت جيش الشعب الجديد المرتجلة،وفي الفلبين، لم تكن هناك حاالت مؤآدة الستخدام األلغام المضادة لألفراد 

(NPA)ستيال، آما اتهمت جبهة مورو و في ماآو ووادي آومب2008تموز / بواسطة الضحية في يوليوتنشطة التي  باستخدام األجهزة المتفجر
 جيش أصدروقد . 2008آب /ينداناو في أغسطسغآوتاباتو ومامقاطعتي  باستخدام األلغام المضادة لألفراد في شمال (MILF)اإلسالمية للتحرير 

 .هذه االدعاءاتتكذيبا علنيًا لللتحرير الشعب الجديد وجبهة مورو اإلسالمية 
 
لون أتراك ؤو، عرض مس2008 أيار/ ففي مايو8. باستخدام األلغام المضادة لألفراد(PKK) حكومة ترآيا اتهام حزب العمال الكردستاني واصلوت

 حزب العمال الكردستاني في  حيازةفي تبط بعثة الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية قالوا أنها ُضعلى VS-50صورًا أللغام من طراز 
التي تنفجر المرتجلة  األجهزة المتفجرة نتظمة ميستخدم بصفة حزب العمال الكردستاني فإنووفقًا لتقارير وسائل اإلعالم، . 2008آذار /مارس

هذه الهجمات المتفجرة بأنها ُيستخدم إلى ة  وسائل اإلعالم الترآيتشيروآثيرًا ما . على أفراد قوات األمنالتي يشنها بالتحكم عن ُبعد في الهجمات 
آانت  التي وقعت مؤخرًا الحوادث فيه أن أحد بدا  واحد على تقرير إعالميلم يتعرف سوى، إال أن مرصد األلغام األرضية "ألغام أرضية"فيها 

 . بواسطة الضحيةنشطيي ذالمن النوع لغم مضاد لألفراد لنتيجة استخدام الحزب 
 

، الجزائر، أفغانستان،  لأللغام المضادة للمرآبات في آل من أبخازيامن غير الدولاستخدام بعض الجماعات المسلحة بالغات عن وقد وردت 
 ،ترآيا ،السودان، سريالنكا، الصومال، السنغال، فلسطين، باآستان، النيجر، لبنان، إيران، أريتريا والمنطقة األمنية المؤقتة الواقعة بين إثيوبيا

 . واليمن
 

التي تنفجر بالتحكم عن ُبعد في آل من المرتجلة  لألجهزة المتفجرة من غير الدول استخدام الجماعات المسلحة وردت بالغات أيضًا عنآما 
 . واليمن،ترآيا، تايالند، نكاسريال، الصومال، روسيا، الفلبين، بيرو، باآستان، العراق، الهند، السلفادور، آولومبيا، الجزائر، أفغانستان

 

                                                 
تاني8 ال الكردس م إدراج حزب العم ة الكرد/ ت ة والديموقراطي ؤتمر الحري تاني حزب م تاني )/KADEK(س شعبي الكردس ؤتمر ال ل(الم ونغرا جي ة ) آ ضمن قائم

 . المنظمات اإلرهابية من قبل أستراليا وآندا واالتحاد األوروبي والناتو والواليات المتحدة والمملكة المتحدة
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 إنتاج األلغام المضادة لألفراد
 من 10، دولة عن إنتاج األلغام المضادة لألفراد38 وقد توقفت 9. األلغام المضادة لألفرادأنتجت قد سبق لها أن دولة 50من المعروف أن أآثر من 

 عن إنتاج ها عدة سنوات توقفقبل التي أعلنت ، أما تايوان.رائيل وبولندامصر وفنلندا وإس:  أطراف في اتفاقية حظر األلغامغيربينها أربع دول 
 . 2006حزيران / في يونيوها أصدرت تشريعًا يحظر إنتاج فقداأللغام،

 
، باآستان، ةآوريا الشمالي، نيبال، ميانمار، إيران، الهند، آوبا، الصين:  دولة منتجة لأللغام المضادة لألفراد13حدد مرصد األلغام األرضية قد و

لغام بشكل فعلي ولكنها تحتفظ  بذلك األوفي بعض الحاالت نجد أن الدولة ال تنتج .  وفيتنام،الواليات المتحدة، آوريا الجنوبية، سنغافورة، روسيا
 11.ف أية دولة من قائمة المنتجين خالل فترة إعداد هذا التقريرحَذت أو تضافولم . الحق

 
ا توقفت عن                     2008نيسان  /في أبريل  :الصين راد إم ام المضادة لألف اج األلغ شآت إنت صرحت عدة مصادر في بكين لمرصد األلغام األرضية أن من

تيكية                     واد البالس ل الم اج منتجات أخرى مث شاطها إلنت ل ن ذا يعكس عدة عوامل          . العمل أو تم إغالقها أو تحوي الوا أن ه ة  آافات وجود مخزون  :وق  ي
 وقلة اإلقبال العالمي على األلغام المضادة لألفراد المتوافقة مع  ؛الحكومة نحو عدم تصدير األلغام المضادة لألفراد    واتجاه سياسة    محلي؛ستخدام ال الل

دأ في االنخفاض في         إلى لينؤووأشار أحد المس  . اتفاقية األسلحة التقليدية   صدير     حين  1996 أن اإلنتاج قد ب ا عن الت صين توقفه  واستمر  ، أعلنت ال
 . إنتاجية محدودةبقدرةزالت تحتفظ ببعض الفنيين و  إلى أن توقف في السنوات األخيرة، رغم أن هذه الشرآات ماجعالترااإلنتاج في 

 
راد من طراز    قابلة للكشف إنتاج أنواع  في   الهند   تنشط :الهند ة األسلحة        M14من األلغام المضادة لألف دل التفاقي اني المع  تتفق مع البروتوآول الث

 .حت الهند لمرصد األلغام األرضية أنها ال تنتج األلغام المضادة لألفراد المعدة بأجهزة الرصد عن بعدوقد صر. التقليدية
 

إنتاج وجود لون عسكريون وسياسيون بؤو حيث اعترف مس،لين حول إنتاج األلغام المضادة لألفرادؤووردت معلومات متضاربة من المسلقد  :نيبال
شاط سابق أو       وئ، أصر مس 2008 و2007وفي عامي . في الفترة األخيرة ن  لون آخرو ؤو بينما أنكر ذلك مس    محلي ى عدم وجود ن الن عسكريان عل

ا            2007في  ف. جاري إلنتاج األلغام المضادة لألفراد     صنعون ، أنكر متحدث باسم جيش نيبال إنتاج األلغام ولكنه اعترف أن الجنود آثيرًا م زة  ي  األجه
ات                التي تنفجر بالت   المرتجلةالمتفجرة    .حكم عن بعد في ثكنات الجيش باستخدام أسلحة قديمة مثل قنابل هاون وصواريخ وقنابل وألغام مضادة للمرآب

زة متفجرة      ؤو، ذآر مس  2008في  أما   ام أو أجه ستخدم أي ألغ ة ل عسكري آخر لمرصد األلغام األرضية أن نيبال لم تنتج أو ت شط  مرتجل  بواسطة  تن
 .الضحية

 
راد في         تخطط باآستان أنها    أعلنت،  2007تشرين الثاني   /برفي نوفم : باآستان  إلدخال آليات التدمير الذاتي ومنع التفعيل الذاتي لأللغام المضادة لألف

ام المضادة لأل        ب البروتوآول   قضيوي.  البروتوآول الثاني المعدل التفاقية األسلحة التقليدية      بما يتوافق مع  إنتاجها المستقبلي،    ة األلغ راد  أن تكون آاف ف
د        زودة المعدة بأجهزة الرصد عن بع ذاتي      ب  م ل ال ع التفعي ذاتي ومن دمير ال ات للت ستان في   صرحت و. آلي ام      2002 باآ وم بتطوير نظام لأللغ ا تق  أنه

 . لم تفصح عن مزيد من التفاصيللكنها ،المضادة لألفراد المعدة بأجهزة الرصد عن بعد
 

ام    تلقى،  2007في   :آوريا الجنوبية  اً  األرضية     مرصد األلغ د أنتجت حوالي                        ي بالغ انوا، وهي إحدى شرآات القطاع الخاص، ق أن شرآة ه د ب في
د مرور              حيث ،"74آليمور   " بآلية التدمير الذاتي من طراز     المزودة لغم من األلغام المضادة لألفراد       10000 ذاتي بع دمير ال ى الت  يمكن ضبطها عل

ا  ساعة من تفعيل   48 و   . ه ران  /وفي يوني ة   حتصر ، 2008حزي ا الجنوبي ام األرضية أن    ل آوري رر  مرصد األلغ ذ  من المق ديره   مشروع بحثي   تنفي ت
 .2012-2009في الفترة من وذلك  بدائل األلغام المضادة لألفراد وموضوعه الحكومة

 
ايو    :الواليات المتحدة األمريكية   ار /في م يس ، ذآر نائب    2008 أي ان  رئ ائر    ا أرآ بايدر "لجيش األمريكي أن ذخ يتم  XM-7شبكة ب صلة المت " س  س

د            ؤاقتنا ا عن بع سمح فقط بتفجيره ة ت ان     و. ها بتقني ا سبق آ بايدر " نظام    فيم ه           " س سمح ل ى خاصية ت وي عل ل بواسطة        بايحت لعمل في وضع التفعي
ات         ذلك سيمثل وآان  .  مما يتعارض مع اتفاقية حظر األلغام      ،الضحية ذ     اإلنتاج األول لأللغام المضادة لألفراد من جانب الوالي ة من دة األمريكي المتح

رض تشريع ُعوقد .  بواسطة الضحيةالتنشيط نظام الذخائر الذآية التي تحتوي على خاصية فيمستمرة  عمليات البحث والتطوير إال أن. 1997عام 
 . إنتاج هذه األنظمةمنع من شأنه في الكونغرس

 
ة حظر     أينتجتلخارجية لوفد حكومي آندي زائر أن فيتنام لم ، ذآر ممثلون من الجيش ووزارة ا      2008 أيار/في مايو  :فيتنام  ألغام منذ سريان اتفاقي
 .ل وزارة الخارجية أن فيتنام تحتفظ بحقها في استخدام األلغام األرضية وإنتاجها في المستقبلؤو رغم ذلك، أآد مس.األلغام

 
اج الجماعات المسلحة    دول إنت ر ال اممن غي ة  : لأللغ د مضى،  مقارن ستطيع ال  بعق سلحة   سوى  ي دًا من الجماعات الم ل ج دول عدد قلي ر ال  من غي

دمير المخزون     وإنتاج  ويرتبط هذا بشكل مباشر بتوقف تجارة      .الوصول إلى األلغام المضادة لألفراد المصنعة      ا   ات، األلغام وت ة   وهو م  فرضته اتفاقي
ة   أنظمة التي خلفتها األلغام ات الوصول إلى مخزوناستطاعت من غير الدول  أن بعض الجماعات المسلحة غير. حظر األلغام  ابقة  حاآم ا هو   (س آم

 . الخاصة بهاالمرتجلةنتج األلغام ت إال أن معظم الجماعات المسلحة اليوم ،)الحال في أفغانستان والعراق والصومال
 

.  تطورًا األلغام المضادة لألفرادألآثر هي المنتجة" نمور تحرير تاميل إيالم "أن تكون من المرجح، من غير الدولومن بين الجماعات المسلحة 
قد بدأت في إنتاج واستخدام األلغام " تاميلالنمور " الجيش السريالنكي لمرصد األلغام األرضية أن في ضابط صرح، 2008آذار /ففي مارس

                                                 
ك         وهذا اإلجمالي ال يتضمن خمس دول أطراف ورد    .  دولة تأآَّد إنتاجها في الحاضر والماضي      51 هناك   9 ا تنكر ذل ام في الماضي، ولكنه ا آانت منتجة لأللغ :  أنه

شأ في         . آرواتيا ونيكاراغوا والفلبين وتايالند وفنزويال     ا إذا     . 2000باإلضافة إلى ذلك، أعلنت األردن امتالآها عدد محدود من األلغام سورية المن م يتضح م ولكن ل
 .آان ذلك نتيجة إنتاج أم تصدير أم استيالء

راد وهي                    دو 34 هناك   10 ام المضادة لألف ا منتجة لأللغ وم م ام آانت في ي ة حظر األلغ ة طرف في اتفاقي نة،       : ل ا، البوس سا، بلجيك تراليا، النم ين، أس ا، األرجنت ألباني
رو،      ، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، العر     الدنماركالهرسك، البرازيل، بلغاريا، آندا، تشيلي، آولومبيا، جمهورية التشيك،          رويج، بي دا، الن ان، هولن اق، إيطاليا، الياب

 .البرتغال، رومانيا، صربيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، ترآيا، أوغندا، المملكة المتحدة، وزيمبابوي
وُأدرجت نيبال في .  من قائمة الدول المنتجة، رفع مرصد األلغام األرضية اسم مصر والعراق وترآيا وجمهورية يوغوسالفيا السابقة      1999 منذ أول تقرير له في       11

  . بعدما صرح ضباط في الجيش بأن االنتاج آان يتم في مصانع الدولة2003القائمة في 
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 في آل من آولومبيا والهند من غير الدول الجماعات المسلحة من المعروف أنو. اولة اإللكترونيةخاصية منع المنب المزودةالمضادة لألفراد 
 . بواسطة الضحيةتنشطالتي المرتجلة  األلغام تنتجوميانمار وبيرو 

 

 التجارة العالمية في األلغام المضادة لألفراد
مشروعة أو غير النقل غير ال من عمليات قليل جدًا عدد إال علىمية في األلغام المضادة لألفراد  التجارة العاللم تشتملعلى مدى العقد األخير، 

 . االتجار في األلغام المضادة لألفرادبالغات قليلة عن فترة إعداد هذا التقرير، لم ترد سوى فيو. معترف بهاال
 

أن عمدة مقديشيو محمد عمر ب حظر األسلحة المفروض على الصومال ة بمراقبألمم المتحدة المعنيةا مجموعة أفادت، 2007تموز /وفي يوليو
 بين  مجموعة متنوعة من األلغام المضادة للدبابات واأللغام المضادة لألفراد من سوق باآاراها لألسلحة في الفترة مااشترى )ديري(حبيب 
 بمعلومات جديدة حول ما يزعم من وصول شحنتين من األلغام أيضًاالمجموعة  آما أدلت .2006آانون األول /تشرين الثاني  وديسمبر/نوفمبر

 2007تموز / تقارير مجموعة المراقبة في يوليوأشارتآما . إلى الصومال)  طرفةدول(ريتريا إ من 2006تموز /المضادة لألفراد في يوليو
 .  صفقات أخرى ألنواع غير محددة من األلغامإلى 2008نيسان / وأبريل

 
 السلطات ورد أنآما .  في السوق السرية في المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية في باآستانمتوفرة المضادة لألفراد آانت  أن األلغاموورد

 . التي آان يتم تهريبها من السودان إلى جمهورية الكونغو الديموقراطيةو ، عدة مخابئ لأللغام المضادة لألفرادتاألوغندية ضبط
 

، 2008تموز /وفي يوليو. 2014وقف الشامل لصادرات األلغام المضادة لألفراد حتى ال الواليات المتحدة مدت، 2007 األول آانون/وفي ديسمبر
 وقفًا تفرضمن الدول األخرى غير األطراف في اتفاقية حظر األلغام العديد  آما أن. ثالث سنوات أخرىلمدت إسرائيل وقف صادراتها من األلغام 

 آانت  أخرىصرحت دولو. خستان وباآستان وبولندا وروسيا وسنغافورة وآوريا الجنوبيةا الصين والهند وآازمنهالغام ورسميًا لتصدير األ
 رغم وجود دالئل تشير إلى ،زعمت إيران أيضًا توقفها عن التصديرو.  اآلن، من بينها آوبا ومصر وفيتنامأوقفت التصديرأللغام بأنها ل مصدرة

 .عكس ذلك

 

 ا األلغام المضادة لألفراد وتدميرهتامخزون
 مليون لغم مضاد 260 بأآثر منقدر ت من األلغام ات دولة تمتلك مخزون130 اتفاقية حظر األلغام، آانت حوالي وجود التسعينات، وقبل منتصففي 

 . مضاد لألفراد مليون لغم176 دولة لحوالي 44أما اآلن، فتشير تقديرات مرصد األلغام األرضية إلى تخزين . لألفراد
 

 الدول األطراف
 من األلغام ات مخزونال تمتلكأنها  156البالغ عددها وفي اتفاقية حظر األلغام   دولة من الدول األطراف144، ذآرت 2008آب / أغسطسمنذ

غينيا :  أي ألغامتمتلكأنها  عتقده ال ُيلكن ، ألغام لديهاات وجود أو غياب مخزونتعلن حتى اآلنوهناك أربع دول أخرى لم . المضادة لألفراد
 طرف أنها ال تمتلك ة دول61 صرحت آما 12.اتهامخزون  تدمير من دولة من الدول األطراف83 انتهتوقد . امبيا وهاييتي وباالوغاالستوائية و

 13. ألغراض البحث والتدريببها تم االحتفاظ القليلة التيالحاالت إال في  من األلغام المضادة لألفراد، اتمخزون
 
 

 صدورمنذ لغم  500000، بما في ذلك أآثر من ات األلغام المضادة لألفراد مليون لغم من مخزون42 أآثر من ة الدول األطراف مجتمعوقد دمرت
ر آذا/مارس( بوروندي هي األلغام ها منات والدول األطراف التي أوفت مؤخرًا بالتزامها بتدمير مخزون14.تقرير مرصد األلغام األرضية السابق

 1 األلغام في اتها من وآذلك أفغانستان التي فشلت في االلتزام بالموعد النهائي المحدد لتدمير مخزون،)2008آذار /مارس( والسودان ،)2008
 .2007تشرين األول / في أآتوبرانتهت من تدميرها ولكنها 2007آذار /مارس

                                                 
راد   2008آب / أغسطس15 اعتبارًا من    12 ام المضادة لألف وال،     :  انتهت الدول التالية من تدمير مخزوناتها من األلغ ر، أنغ ا، الجزائ ستان، ألباني أفغان
ألرجنتين، أستراليا، النمسا، بنغالديش، بلجيكا، البوسنة، الهرسك، البرازيل، بلغاريا، بوروندي، آمبوديا، الكاميرون، آندا، الرأس األخضر، تشاد، ا

شيك،      ة الت رص، جمهوري ا، قب و، آرواتي ة الكونغ ة، جمهوري و الديموقراطي ة الكونغ ا، جمهوري شيلي، آولومبي دنماركت وتال وادور، ، جيب ي، اإلآ
ة             ا، لوآسمبورغ، جمهوري ا، ليتواني ا، التفي السلفادور، فرنسا، الغابون، ألمانيا، غينيا، غينيا بيساو، هندوراس، المجر، إيطاليا، اليابان، األردن، آيني

ق، نا               ل األسود، موزمبي دوفا، الجب شيوس، مول ا، موري الي، موريتاني اراغوا،     مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ماليزيا، م دا، نيك دا، نيوزيلن ا، هولن ميبي
سويد،                   سودان، سورينام، ال بانيا، ال ا، أس وب أفريقي لوفينيا، جن لوفاآيا، س يراليون، س نيجيريا، النرويج، بيرو، الفلبين، البرتغال، رومانيا، صربيا، س

 . روغواي، اليمن، فنزويال، زامبيا، وزيمبابويسويسرا، طاجكستان، تنزانيا، تايالند، تونس، ترآمنستان، أوغندا، المملكة المتحدة ، أو
سيب           13 وم وبرين ام المضادة            .  من الدول المدرجة حديثًا في هذه القائمة ساو ت ات من األلغ ا مخزون ة عدم امتالآه دول األطراف التالي د أعلنت ال وق

بتسوانا، بروناي، بورآينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر   أندورا، أنتيغوا وباربودا، البهاما، بربادوس، بليز، بنين، بوتان، بوليفيا،          : لألفراد
ا،     اال، غويان ة، غواتيم ا، غرناط ي، غان تونيا، فيج ا، إس دومينيكان، أريتري ة ال ا، جمهوري اج، دومينيك احل الع ا، س تا ريك وك، آوس زر آ ر، ج القم

نشتين، مدغشقر، مالوي، المالديف، مالطا، المكسيك، موناآو، ناورو، النيجر،          الفاتيكان، أيسالندا، أيرلندا، جمايكا، آيريباتي، ليسوثو، ليبيريا، ليخت       
نيو، بنما، بابوا غينيا الجديدة، براغواي، قطر، رواندا، سان آيتس ونيفيس، سانتا لوتشيا، سان فينسنت والغرينادين، ساموا، سان مارينو، ساو توم،                    

ديها   . تيمور الشرقية، توجو، ترينيداد وتوباغو، وفنواتوبرينسيب، السنغال، سيشيل، جزر سليمان، سوازيالند،      ويبدد أن عددًا من هذه الدول آانت ل
 . مخزونات في الماضي، لكنها استهلكتها أو دمرتها قبل االنضمام إلى اتفاقية حظر األلغام منها أريتريا ورواندا والسنغال

دد     2003 لغم من مخزوناتها من األلغام المضادة لألفراد منذ        200125ها دمرت    بأن 2008تموز  / باإلضافة إلى ذلك، أفادت العراق في يوليو       14 ى ع شر إل م ت  لكنها ل
 .األلغام التي دمرتها في العام الماضي
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في الفترة تفاقية  آانت ممتازة، إال أن هناك ثالث دول أثرت بالسلب على هذه النتيجة  الوارد في االاألساسيااللتزام هذا  أن نتائج الوفاء بوفي حين
فكل واحدة . 2008آذار / مارس1في اتها  بالموعد النهائي المحدد لتدمير مخزونتلتزم هذه الدول لم إذ -  روسيا البيضاء واليونان وترآيا-األخيرة 

 التي تتوقع فيه تحديد الموعد عن آل من روسيا البيضاء وترآيا حتى اآلن عجزت وقد ،ن األلغام للغاية مة ضخماتمن هذه الدول تمتلك مخزون
 األلغام المضادة ات خطابًا إلى رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف مفاده أنها ستنتهي من تدمير مخزون فقد أرسلت اليونانأما. لوفاء بالتزاماتهماا

وفي الوقت الذي تظل فيه الدول الثالث في حالة انتهاك سافر لالتفاقية، انتقدت الحملة  2009.15 أيار/ مايو28 لألفراد بالكامل في موعد أقصاه
 .2008آب / لديها منذ أغسطسةمخزونال  األلغام منًا واحدًا لغم ولو لم تدمرألنهاالدولية لحظر األلغام األرضية اليونان على وجه الخصوص 

 
 ،) مليون3,37( من بينها روسيا البيضاء ، تدميرها في ست إلى ثماني دول أطرافيتطلبمضاد لألفراد الم اغلألا  من مليون14وال زال هناك 

 ). مليون6,45( وأوآرانيا ،)مليون2,5( وترآيا ،)87,582( والكويت ،)10,894( وإندونيسيا ،) مليون1,6(واليونان 
 
 ،7 المادة المنصوص عليه فيففي تقريرها المبدئي .  من األلغام المضادة لألفراداتمخزون إذا آانت إثيوبيا والعراق لديهما من غير الواضح ماو

فإنها ستجري مزيد من التحقيق في هذا " لديها حتى اآلن ات أي مخزونمن أنها لم تحددرغم بال، أآدت العراق أنه 2008تموز / يوليو31بتاريخ 
 هذا الموضوع ولم يتضمن تقريرها حولبأي تصريحات فإنها لم تدِل  إثيوبيا أما". ر التاليالموضوع، وإذا لزم األمر، سيتم تصحيحه في التقري

 األلغام المضادة لألفراد اتتدمير بعض مخزونب أفادت فإنها قدومع ذلك، ).  األلغامات مخزونلإلبالغ عن ("B" االستمارة 7األخير بموجب المادة 
 .2007 و2004بين عامي 

 
 اتلتدمير المخزونالمواعيد النهائية 

  

 
 ير األطرافالدول غ

وتتواجد .  مليون لغم مضاد لألفراد في دول غير أطراف في اتفاقية حظر األلغام160 أآثر من تخزين إلى  تقديرات مرصد األلغام األرضيةتشير
 10,4(دة  والواليات المتح،) مليون24,5حوالي ( وروسيا ،) مليون110حوالي (الصين :  في ثالث دول فقطات المخزونهالغالبية العظمى من هذ

 ). مليون5-4حوالي ( والهند ،) مليون6حوالي (وهناك دول أخرى لديها مخزون ضخم جدًا من بينها باآستان ). مليون
 

 نيسان/وفي أبريل. 2007 وذلك في نهاية  لغم984690 يبلغ من األلغام المضادة لألفراد ها أن مخزون، إحدى الدول الموقعة، وهيوقد أعلنت بولندا
 . األلغام في مدة تتراوح من ثالث إلى أربع سنوات تلك من750000 تدمير ستنتهي من أنها ، ذآرت2008

 
 طن 50الشعبي بتدمير أآثر من التحرير  قام جيش 2007آب / أغسطس31 إلى 2006تشرين األول / أآتوبر1أنه في الفترة من ب الصين آما أفادت

لبروتوآول في ا  الواردةات الفنيةللمواصف غير المطابقةالذخائر غيرها من ادة لألفراد و المض من األلغام القديمةاتمخزونالمن )  آجم50000(
 . النخفاض قيمتها تعديلهاال تستحق أن يتمالثاني المعدل التفاقية األسلحة التقليدية أو التي 

 
 األلغام المضادة ات مليون لغم من خزون9الي  تدمير حوجرى" خالل األعوام السابقة"ل روسي أنه ؤو مسذآر، 2007تشرين الثاني /وفي نوفمبر

 . في السنوات األخيرة تدمير حوالي مليون لغم سنويًااستطاعتيبدو أن روسيا و. لألفراد
 
 في غضون ا فيتنام من األلغام المضادة لألفراد ستنتهي صالحيتهاتوفد آندي أن مخزونل يل عسكري فيتنامؤو مسصرح، 2008 أيار/في مايوو

 . األلغام تلك وقال أن فيتنام قد بدأت تدريجيًا في تدمير،لةسنوات قلي
 

 من غير الدولالجماعات المسلحة 
 من األلغام المضادة لألفراد في آل من اتمخزونتمتلك  جماعات مسلحة غير حكومية وجماعات إجرامية أن فترة إعداد هذا التقرير، ورد في

مخزونات تمتلك  من غير الدول جماعات مسلحة  أنآما ورد.  وأوغندا،ترآيا، سريالنكا، الصومال، باآستان، نمارميا، العراق، الجزائر، أفغانستان
وفي أغلب األحوال، يحدد مرصد األلغام األرضية ما إذا . آوادور والهند وبيرواإل بواسطة الضحية في آولومبيا وتنشط التي المرتجلةمن األلغام 
 .  المضبوطاتعنة يالحكومالقوات  تدلي بها التي فادات تمتلك آميات مخزونة من خالل اإلمن غير الدول المسلحة الجماعةى آانت إحد

 
 األلغام  بعض الكميات المخزونة منعن التي وّقعت على صك التزام نداء جنيف بمعلومات من غير الدولوقد أدلت العديد من الجماعات المسلحة 

 أيار/ من األلغام المضادة لألفراد في مايو2000 جبهة البوليساريو دمرت إذ. المضادة لألفراد أو قامت بتدميرها وذلك خالل فترة إعداد هذا التقرير
ادة لألفراد في  لغمًا من مخزون األلغام المض48وفي الصومال، قام مرآز بونتالند للعمل ضد األلغام بتدمير .  في الصحراء الغربية2008
 لغم من مخزون األلغام المضادة لألفراد في آويا 392 الحزب الديمقراطي لكردستان إيران دمر 2008أيلول / سبتمبر1وفى . 2008تموز /يوليو

 .ها لغمًا من مخزون34 دمرت بأنها قد جنيف صرحت جبهة الهو الديمقراطية لـنداء وفي ميانمار .في شمال العراق
 

                                                 
 .22، الفقرة 2008آب / أغسطس18مسودة، جنيف، " ،2008-2007تقرير جنيف المرحلي : تحقيق أهداف خطة عمل نيروبي "15

 2008آذار / مارس1 روسيا البيضاء
 2008آذار / مارس1 اليونان
 2008آذار / مارس1 ترآيا
 2009حزيران / يونيو1 إثيوبيا

 2010حزيران / يونيو1 أوآرانيا
 2011آب / أغسطس1 إندونيسيا
 2012آانون الثاني / يناير1 الكويت
 2012شباط / فبراير1 العراق
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  وتدميرها   حديثًا ةفكتَشالم أو المضبوطة أو المستولى عليها اتلمخزون ااإلبالغ عن
  بعد انقضاء المواعيد النهائية المحددة لتدميرسابقًا ة غير معروفاتكتشف مخزونُتعندما " خطة عمل نيروبي على أنه من" 15العمل رقم "ينص 

، واستخدام أية 7 اللتزاماتها الواردة في المادة وفقًاهذه االآتشافات في تقارير  اإلبالغ عن ]جميع الدول األطراف[ األلغام، يتعين على مخزونات
 على باتفاقها ذلكوقد عززت الدول األطراف ".  أولوية عاجلةذات مسألةتدمير تلك األلغام آو تلك المعلومات، لتقاسموسائل أخرى غير رسمية 

 .  هذه األلغاملإلبالغ عن "B" الستمارةفي ا لإلبالغ التطوعياعتماد صيغة معدلة 
 

راد أو     لأل مخابئعادة ما تكتشف بعض الدول األطراف       و ستولي سلحة تحتوي على ألغام مضادة لألف ا أو  ت ضبطها أو ت  عليه
شاف أو         . هاالقتت د باآت ة تفي راد في     ضبط وخالل فترة إعداد هذا التقرير، وردت تقارير رسمية أو إعالمي ام مضادة لألف  ألغ

ست    دا          آل من أفغان ستان وأوغن رو وطاجك ا والعراق وبي ا من             . ان وآولومبي ستان، دون غيرهم ستان وأفغان دمت طاجك ا ق آم
 .7لمادة ا ي هذا الموضوع في تقريرعنالدول، معلومات 

 
راد في     ات لغم من مخزون 81595وقد أعلنت أفغانستان عن تدميرها    ام المضادة لألف د من      2007 األلغ ك العدي ا في ذل ، بم

ام في        تم تدمير و. لتي تم اآتشافها أو ضبطها أو تلقيها خالل ذلك العام         األلغام ا  ذه األلغ ة  114 ه ًا،     22 في    عملي ًا مختلف  موقع
راء   ها جميع هاوتم تفجير  ات  بعض    جرت و.  في الع ر في شهر    عملي وفمبر ي التفجي سمبر   / ن اني ودي شرين الث انون األول  /ت آ

دما  نبع دمير مخزونُأعل امج ت ال برن اات اآتم وبر األلغ ي أآت شرين األول/م ف جلو. ت د ُس وعق دد ن ي  وع ام الت  جرى األلغ
ع   ل موق ي آ دميرها ف ذلك  ،ت دمير وآ واريخ الت سجيًالت صيل، ت ر يًا تف ي تقري ادة  ف ستان  7 الم ه أفغان ذي قدمت ك  ال ي وذل ف

 ".G"و" F" االستمارتين
 

ي        عنن المعلومات   ، أدرجت طاجكستان آمًا هائًال م     2007 لعام   7وفي تقريرها الخاص بالمادة      راد الت  األلغام المضادة لألف
د انتها       دميرها بع ا تم اآتشافها وت دمير مخزون  من    ئه ا   اتت ائي       ه ول الموعد النه ل حل ك باستخدام     قب تمارة  وذل  ة االختياري االس

-PFM من طراز      يةعصف الم  الغ من األ  49152 تنقلقد   قوات حرس الحدود الطاجكية      آانت،  2006 وفي   ".B2" ةالجديد
1Sالمعدة بأجهزة الرصد عن بعد من طراز الشظويةمن األلغام " مجموعة "100 المعدة بأجهزة الرصد عن بعد و POM  

شرين األول    / هذه الكميات المخزونة في أآتوبر     ُدمرتو. إلى القوات الروسية في طاجكستان ليتم تدميرها       أمر من     2006ت  ب
ا            بلغتأآما  . دائرة الحدود االتحادية لالتحاد الروسي     م فيهم التين أخريتين ت شاف    " طاجكستان عن ح ام  " مصادرة أو اآت ألغ

 . القوات المسلحة الطاجكيةمن قبل
 
راد في         2500 وآاالت االستخبارات العسكرية الجزائرية نحو        ضبطت 2007حزيران  / أنه في يونيو   وردو م مضاد لألف  لغ

ام     وُزع. محافظة تلمسان في غرب الجزائر    بمنزل في مدينة مغنية      ى          جاءت م أن األلغ ربين من عل ق شبكات المه  عن طري
ال    "الحدود المغربية وآانت متجهة إلى       ة  الجماعات اإلرهابية في جب ر     " زي أوزو ي  ت  مدين ر      . في وسط الجزائ ذه أآب د ه وتع

 .واقعة اله عن هذًا الجزائر رسميتبلغولم . مرصد األلغام األرضيةل يرد عنها بالغًاعملية ضبط لأللغام 
 

 )3مادة ال(ظ بها ألغراض البحث والتدريب لغام المحتَفاأل
 الوارد لغم مضاد لألفراد ألغراض البحث والتدريب، وذلك بموجب االستثناء 216000إجمالي نحو  دولة ب71 األطراف، تحتفظ 156من الدول الـ

تحتفظ س وأعلنت أنها ولية األ7 المادة دمت الدول تقارير قبعدمالقائمة إلى هذه ا ثالث دول قد أضيفت و16. من اتفاقية حظر األلغام3في المادة 
 ). 1234( والعراق ،)4978(، إندونيسيا )303(إثيوبيا : باأللغام

 
 دولة أخرى من الدول األطراف 23 وهناك 17. لغم5000 و1000ما بين ب تحتفظ ، دولة38 وعددها ،وأغلبية الدول األطراف التي تحتفظ باأللغام

 انضمت سورينام وطاجكستان آما.  دولة طرف عدم االحتفاظ بأي ألغام مضادة لألفراد80 وقد اختارت ما ال يقل عن 18. لغم1000تحتفظ بأقل من 
وأضيفت دول أخرى منها الكويت .  التدريبألغراض في السابق بها ُيحتفظ األلغام المضادة لألفراد التي آان كل تدميرهما لبعدإلى هذه المجموعة 

 . ألغاماالحتفاظ بأي عدم نيتهم 7 المادة ينسيب اللتين أعلنتا في تقريروسان توم وبري
 

 آانت،  الدولومن بين هذه. الدش  والبرازيل وترآياغالجزائر وبن:  من إجمالي األلغام المحتفظ بها بالمائة30وتحتفظ أربع دول أطراف بحوالي 
روسيا ، أستراليا:  لغم10000 و5000ما بين بل أخرى من الدول األطراف تحتفظ  دو6وهناك . 2007 في ًاالبرازيل فقط هي التي استخدمت ألغام

ولمعرفة . 2007ومن بين هذه الدول، آانت أستراليا وآرواتيا والسويد هي التي استهلكت ألغامًا في .  والسويد،صربيا، اليونان، آرواتيا، البيضاء
 .التفاصيل، أنظر الجدول أدناه

 

                                                 
دريب في            أعلنت أربع دول أطراف على     16 ل ألغراض البحث والت ة من قب م تكن معروف راد ل ذه    2007 األقل اآتسابها أو اآتشافها أللغام مضادة لألف ين ه ، ومن ب

 ).12(، وبلغاريا )22(، وآندا )212(، والبوسنة والهرسك )5507بزيادة قدرها (الدول صربيا 
أفغانستان، أنغوال، األرجنتين، بلجيكا، بوتان، البوسنة والهرسك، بلغاريا، :  لغم5000 و1000ن  دولة طرف بألغام مضادة لألفراد يتراوح عددها ما بي38 تحتفظ  17

شيك،           ة الت رص، جمهوري شيلي، قب دنمارك آندا، ت ال،              ال رو، البرتغ اراغوا، بي دا، نيك ا، هولن ق، ناميبي ا، موزمبي ان، آيني ا، الياب سا، ألماني وادور، فرن وتي، اإلآ ، جيب
 .سلوفاآيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، السودان، تنزانيا، تايالند، تونس، أوغندا، أوآرانيا، فنزويال، اليمن، وزامبيارومانيا، 

ساو، هن               :  لغم مضاد لألفراد   1000 دولة طرف بأقل من      23 تحتفظ   18 ا بي ا، غيني ا، إثيوبي سلفادور، أريتري و، ال دوراس، بنين، بوروندي، آولومبيا، جمهورية الكونغ
 .أيرلندا، إيطاليا، األردن، التفيا، لوآسمبورغ، مالي، موريتانيا، رواندا، سورينام، طاجكستان، توغو، المملكة المتحدة، أوروغواي، وزيمبابوي
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 3تفظ بأآبر عدد من األلغام بموجب المادة الدول األطراف التي تح
عدد األلغام المستخدمة في أنشطة      عدد األلغام المحتفظ بها الدولة الطرف

 2007التدريب خالل 
 0 15150 ترآيا

 0 15030 الجزائر
 1169 12381 البرازيل
 0 12500 بنجالدش
 2967 7531 السويد
 0 7224 اليونان
 135 6998 أستراليا
 76 6103 اآرواتي

 0 6030 روسيا البيضاء
 0 5565 صربيا

 
 38 عن  ما ال يقل تفد ولم 19.غراض البحث والتدريب  أل لغم   14758استهالك  ب الدول األطراف     من 35أفادت  ،  2007وفي  

اك    2007.20 خاللاستهالك أي من األلغام المحتفظ بها       بمن الدول األطراف     ا أن هن ة  14 آم د ب   دول م تف ام  استخدام أي أل ل غ
ة   ريان االتفاقي ذ س ا من سموح به راض الم سبةلألغ ة بالن ك الدول ر:  لتل ن، والغأن، الجزائ ضاء، الدشغب يا البي ين، روس ، بن

 . وتونس،وغتو، السودان، صربيا، غينيا بيساو، اليونان، جيبوتي، قبرص، جمهورية الكونغو
 

دة         دوت عدة   وباإلضافة إلى األلغام المستهلكة في أنشطة التدريب، قرر        ا الزائ ي تحتفظ به ام الت ل أطراف خفض عدد األلغ
ى  1001 تحتفظ بها إلى النصف حيث دمرت  التيآوادور تقليل عدد األلغاماإلفقد قررت  . تهاعن حاج   1000 لغم وأبقت عل

ا حيث      1000 لغمًا في أنشطة التدريب، أن تدمر 63 ت استخدم التيقررت تايالند،   آما  . لغم ام المحتفظ به د    من األلغ م تع ل
ديها                 ام ل الي األلغ ذلك أصبح إجم ام ضرورية، وب ا           و. 3650هذه األلغ ي تحتفظ به ام الت ل عدد األلغ ا أن تقل ررت أوآراني ق

دمرت  آما .  لغم223 وأبقت على PMN-2 لغم من طراز 880 وPMN لغم من طراز 847 تدمير نفذتبشكل آبير حيث  
ا وترآت            1226زامبيا   ي تحتفظ به دمير مخزون        . 2232 من األلغام الت ي انتهت من ت سودان، الت ا ال ام في     اتأم ا من األلغ ه
 .10000 من  لغم بدًال4979فقررت أن تحتفظ بـ، 2008آذار /مارس

 
ع منه      وُي.  ما إذا آانت تنوي االحتفاظ بأي ألغام       حتى اآلن وهناك خمس من الدول األطراف لم توضح         د أن أرب ك  ت ال   اعتق متل

راد،  ضادة لألف ام م م اولكنهأي ألغ دم تقت ل ادة  ريراق تعلن 7الم ميًال ة رس ذه الحقيق توائية  :  ه ا االس رأس األخضر وغيني ال
ة أن        تضم أعواموفي  . وهـاييتى وباالو  ة الكونغو الديمقراطي الغ عن    ، ذآرت جمهوري ا ألغراض       اإلب ام المحتفظ به  األلغ

 . المحتفظ بهاعن األلغامعلومات  مه لم تتوفر بعد أن2008 في صرحت، ولكنها "غير معمول به "التدريب
 

ستخدم   م ي تمارة ول ة  15 سوى "D" ة الموسع ة التطوعياالس الغ  طرف دول  واالستخدامات  المقصودة عن األغراض لإلب
ا ،  تشيلي،  آندا،  بلجيكا،  أفغانستان: الفعلية لأللغام المحتفظ بها    شيك  ، آرواتي ة ت سا ، جمهوري ا ، فرن سيا ، ألماني ان ، إندوني ، الياب

 . والمملكة المتحدة،طاجكستان، رواندا، بيرو، االتفي

 )7مادة ال(تقارير الشفافية 
 في بالمائة 96، مقارنة بـبالمائة 97 نسبة مبهرة حيث وصلت إلى وليةاألتقديم تقارير الشفافية بلتزام الدول األطراف  النسبة اإلجمالية الآانت

 .2002 في بالمائة 75 و2003 في بالمائة 88، و2004 في بالمائة 91، و2006 و2005
 

 وسان توم ، الجبل األسود، الكويت، العراق، إندونيسيا، إثيوبيا،جزر آوك:  فترة إعداد هذا التقريرخالل هاتقاريرأول مت سبع دول أطراف دقفقد 
 .وبرينسيب

 

                                                 
ـ       19 راد في           35  أبلغت الدول األطراف ال ام المضادة لألف ة عن استهالك األلغ ستان  : 2007 التالي ين  )626(أفغان ا  )135(تراليا ، أس )91(، األرجنت ، )282(، بلجيك

ان  )29(، إيطاليا )5(، أيرلندا )90(، ألمانيا )18(، فرنسا )1001(، اإلآوادور )76(، آرواتيا )331(، تشيلي   )1668(، بوروندي   )1169(البرازيل   ، )565(، الياب
ا  )50(األردن  دا  )45(، لوآسمبورغ  )3(، التفي رو  )219(، هولن ال )12(، بي دا  ، )335(، البرتغ لوفاآيا  )36(روان لوفينيا  )5(، س بانيا  )1(، س ، سورينام )40(، أس

، زامبيا )240(، اليمن )240(، أوروغواي  )4(، المملكة المتحدة    )1727(، أوآرانيا   )1063(، تايالند   )322(، تنزانيا   )105(، طاجكستان   )2967(، السويد   )146(
 ).100(، زيمبابوي )1226(

ـ   لم تبلغ الدول األطراف ا       20 راد في              38ل ام المضادة لألف ة عن استهالك األلغ نة،         : 2007 التالي ان، البوس ين، بوت ضاء، بن يا البي نغالديش، روس وال، ب ر، أنغ الجزائ
ان،     الدنماركالهرسك، بلغاريا، آندا، آولومبيا، جمهورية الكونغو، قبرص، جمهورية تشيك،      ا، اليون ا، إثيوبي سلفادور، أريتري دوراس،    ، جيبوتي، ال ساو، هن ا بي غيني

زويال           دا، فن ا، أوغن ونس، ترآي سودان، توغو، ت ا، ال وب أفريقي وفي  . إندونيسيا، العراق، آينيا، مالي، موريتانيا، موزمبيق، ناميبيا، نيكاراغوا، رومانيا، صربيا، جن
ستهلك   2005 دولة؛ وفي    44، آان إجمالي عدد الدول األطراف التي لم تبلغ عن استهالك أي ألغام              2006 ام؛ وفي     51، لم ت ة طرف أي ألغ ستهلك   2004 دول م ت ، ل

 . أي ألغام29، لم تستهلك 2002 أي ألغام؛ وفي 26، لم تستهلك 2003 أي ألغام؛ وفي 36
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وقد تأخرت ). 2008تشرين األول / أآتوبر28(باالو : يولاأل هانهائي لتقديم تقريرال ها موعديحللم وهناك دولة واحدة فقط من الدول األطراف 
آب / أغسطس28(وغينيا االستوائية ) 2002نيسان / أبريل30 :الموعد النهائي(الرأس األخضر :  األوليةاأربع دول أطراف في تقديم تقاريره

 ).2007آانون الثاني / يناير28(وهاييتي ) 2003آب / أغسطس28(امبيا غو) 1999
 

 ، بزيادة أربع2007 للسنة التقويمية  عن آخر المستجدات سنويةتقارير  فقط هي التي قدمت دولة طرف85 آانت، 2008آب /أغسطسومنذ أواخر 
  22.بالمائة 59 وبذلك تكون نسبة االلتزام 21. دولة59 الدول األطراف التي لم تقدم تقارير سنوية  عدد إجماليآانو. 2006السنة التقويمية  عن دول

 
إذ  23. بأهداف اتفاقية حظر األلغاماتطوعية آإثبات اللتزامه ال7المادة  تقارير قدمتوهناك العديد من الدول غير األطراف في اتفاقية حظر األلغام 

، 2003 منذ  آل عام في تقاريرًا تطوعية،وتقدم بولندا، وهي إحدى الدول الموقعة. 2007أيلول / منغوليا تقريرها التطوعي األول في سبتمبرقدمت
آب / وشأنه شأن تقريرها األول المقدم في أغسطس؛2008نيسان /وتقدمت المغرب بتقريرها الثاني في أبريل. 2008نيسان / في أبريلهاأحدثوآانت 
ى، ومنها  أعربت دول أخروقد. 2005قدمت سريالنكا تقريرًا في آما .  من األلغام المضادة لألفرادات عن أي مخزونمعلومات يوفرلم ف، 2006

 .أرمينيا وأذربيجان والصين، عن نيتها تقديم تقارير تطوعية
 

 )9مادة ال( الوطنية ذتنفيالتدابير 
تتخذ آل دولة طرف جميع التدابير القانونية واإلدارية المالئمة وغيرها من التدابير، بما  " أن على1997 من اتفاقية حظر األلغام لعام 9تنص المادة 

 .بموجب االتفاقية"  أي نشاط محظور أو تقليصمنعلالعقوبات الجزائية،  فرض في ذلك
 

 9.24 االتفاقية والوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في المادة جديدة لتنفيذ قوانين وطنية بتمرير دولة طرف 156 دولة فقط من أصل 57وقد قامت 
 .وموريتانيا في فترة إعداد هذا التقرير- والتفيا  جزر آوك واألردن- ويشكل ذلك ارتفاعًا بمقدار أربع دول أطراف

 
والدول التي بادرت بالعمل في هذا االتجاه في العام الماضي .  جديد من الدول األطراف أنه يجري اتخاذ الخطوات الالزمة لسن تشريع27 أفادتو

 25. الكويت وباالو وفانواتوهي
  

غير .  وانضمت إندونيسيا إلى هذه القائمة في العام الماضي26.ذ االتفاقيةَفنتلكي  جديدشريع سن تل أي داع دولة طرف إلى أنها ال ترى 38وأشارت 
 أنه يجب على جميع الدول األطراف سن تشريع يشمل فرض عقوبات جزائية ألي انتهاك محتمل  ترى الحملة الدولية لحظر األلغام األرضيةأن

 .مل لكافة بنود االتفاقية الكاالنفاذ ويضمن ،لالتفاقية في المستقبل

                                                 
ادوس،      :  التي لم تقدم تقارير سنوية عن آخر المستجدات هي         59  الدول األطراف الـ    21 ا، برب اربودا، البهام سوانا،     أندورا، أنغوال، أنتيغوا وب ا، بت ان، بوليفي ز، بوت  بلي

سلفادور، فيجي،                  دومينيكان، ال ة ال وتي، جمهوري اج، جيب تاريكا، ساحل الع و، آوس ة الكونغ ر، جمهوري ا الوسطى، جزر القم ة أفريقي بروناي، الكاميرون، جمهوري
سوثو،             اتي، لي ا، آيريب اورو،           الغابون، غانا، غرناطة، غواتيماال، غينيا، غويانا، هندوراس، جامايك ا، ن ق، ناميبي الي، موزمبي ديف، م ا، المال ا، مالوي، ماليزي  ليبيري

يراليون،      و سانتا لوتشيا، سان فينسنت     ،نيفيس و واي، الفلبين، سان آيتس   غالنيجر، نيجيريا، نيو، بنما، بابوا غينيا الجديدة، بارا        شيل، س ارينو، سي ادين، سان م الجرين
 .و، ترآمنستان، أوغنداغتوباوو، ترينيداد غيمور الشرقية، توجزر سليمان، جنوب أفريقيا، سوازيلند، ت

ة   بالمائة  65 و،2005 للسنة التقويميةبالمائة  62 و،2006 للسنة التقويميةبالمائة  54تقارير سنوية   تقديم    آان معدل االلتزام ب     22 سنة التقويمي ة   78 و،2004لل بالمائ
 .2002 يميةللسنة التقوبالمائة  62 و،2003 للسنة التقويمية

دمت  . 2002 وليتوانيا في  ،2002امبيا في غ و،2001 الكاميرون في ا تقاريرًا تطوعية ومنه   ، حينما آانت ال تزال دوًال موقعة،       دول أطراف حالية   ة عد ت  قدم  23 وق
 . وقتها من الدول األطرافلم تكن، رغم أنها 2005 و2004 و2003التفيا تقاريرًا تطوعية في 

نت  24 ة طر57 س شريع دول ذ لتاتف ت ةنفي ا:  االتفاقي تراليا، ألباني سا، أس ا، النم ز، بلجيك نة، بلي ك، البوس ل، الهرس و، البرازي ا فاس ا، بورآين دا، آمبودي شاد، آن ، ت
دوراس ، واتيماال، غألمانيا، فرنسا، السلفادور، جيبوتي،  تشيكالجمهورية  ،  آرواتيا،  آوستاريكا،  جزر آوك ،  آولومبيا سلندا ، المجر ، هن دا  ،أي ا ، أيرلن ان ، إيطالي ، الياب
 سان فينسنت، بيرو، النرويج، النيجر، واغنيكارا، نيوزيلندا، موناآو، موريشيوس، موريتانياا، مالط، مالي، ماليزياغ، رولوآسمب، ليتوانيا، ليختنشتين، التفيا، األردن

 . وزيمبابوي،زامبيا، اليمن، المملكة المتحدة، وغتوبا وترينيداد، تنزانيا، سويسرا، السويد، أسبانيا، فريقياأجنوب ، سيشيل، صربيا، السنغال، رينادينغالو
شيلي ، بوليفيا، بنين، الديشغبن، والغأن:  أآثر من عامين   ى تشريعات على مد   ورد أن الدول التالية جاري فيها العمل على سن          25 ة   ، ت و الديمقراطي ة الكونغ ، جمهوري
د تايال، سوازيلند، سورينام، رواندا، الفلبين، نيجيريا، ناميبيا، موزمبيق، مالوي، رمدغشق، آينيا، جامايكا، غينيا،  ابونالغ دا ، ن ا ورد أن دول أخرى جاري     .أوغن آم

 .باالو وفانواتو، الكويت، هاييتي، آوادوراإل، بروناي: وهي،  األخيرةاآلونة في فيها العمل على سن تشريعات
د  داع ترى   آافيًا أو ال    القانون القائم  تعتبر  دولة طرف  38هناك    26 شريع جدي ر :  لت دورا ، الجزائ اربودا ، واغ أنتي، أن ين ، ب ضاء  ، األرجنت يا البي ان ، روس ا ، بوت ، بلغاري

دومينيكان   ،  الدنمارك ،قبرص،  جمهورية أفريقيا الوسطى   ة ال تونيا ، إ جمهوري ان ،  س ساو   ،  اليون ا بي ان ،  غيني سيا ،  الفاتيك اتي ،  إندوني سوثو ،  آيريب دونيا    جمه،  لي ة مق وري
ا ،  هولندا،  الجبل األسود ،  مولدوفا،  المكسيك،  اليوغوسالفية السابقة  دة     ،  بنم ا الجدي ابوا غيني ارا ،  ب ال ،  وايغب ا ،  قطر ،  البرتغ اموا ، روماني ارينو  ، س لوفاآيا ، سان م ، س

 . وفنزويال،ترآيا، تونس، طاجكستان، جزر سليمان، سلوفينيا
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ة           34أي تقدم في    حدوث   مرصد األلغام األرضية     لم ينُم إلى علم   و ة مالئم دابير وطني اذ ت ا يخص اتخ ة طرف فيم ذ  دول  لتنفي
 27.اتفاقية حظر األلغام

 

  ذات اهتمام خاصقضايا
 2 و1خاص تتعلق بتفسير وتنفيذ بنود المواد الهتمام االت  ذابعض القضايا الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية تحديد استطاعتسنوات عديدة ل
 األعمال المساعدة في  تقديم المسموح بها أو غير المسموح بها في إطار حظراألعمالما هي : القضاياوتشمل هذه .  من اتفاقية حظر األلغام3و

 وانطباق ؛ األلغام األجنبية المضادة لألفراد وعبور وتخزين؛فالمحظورة، وال سيما في سياق العمليات العسكرية المشترآة مع الدول غير األطرا
 . والعدد المقبول من األلغام المحتفظ بها ألغراض التدريبمنع المناولة؛االتفاقية على األلغام المضادة للمرآبات المعدة بصمامات حساسة وأجهزة 

 
 واجتماعات الدول ما بين الدورات في اجتماعات القضايا باستمرار هذه  تتباحث فيفالدول األطراو، 1999 في النفاذمنذ أن دخلت االتفاقية حيز 

 الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية واللجنة الدولية  تحثهم آانتآما مشترآة، تفاهماتحاولت العديد من هذه الدول الوصول إلى إذ  ،األطراف
 الالحقة المنبثقة عن االجتماعات السنوية مرحليةتقارير الال وفي ،2004نيروبي عام في خطة عمل واتفقت الدول األطراف  28.للصليب األحمر

 29.المسائلللدول األطراف، على ضرورة وجود مناقشات مستمرة وتبادل لآلراء حول هذه 
 

 .2 و1علق بالمادتين  فيما يتخاصة من الدول التي عبرت عن آرائها في السنوات األخيرة،  جدًاورغم ذلك لم يكن هناك سوى عدد قليل
 

آوادور، في ردها على استبيان أعده مرصد األلغام األرضية، أنها لم تشارك من قبل في أي عملية عسكرية اإل، ذآرت 2007تموز /ووفي يولي
 ألغام مضادة تنتجنها لم  األلغام المضادة لألفراد عبر أراضيها، وأمرورمشترآة مع دول غير أطراف في االتفاقية، وأنها لم تتلق مطلقًا أي طلب ل

 . لغم ُيعد حدًا مقبوًال لعدد األلغام المحتفظ بها ألغراض التدريب1000، وأنها ترى أن عدد منع المناولةللمرآبات معدة بصمامات حساسة وأجهزة 
 

 عملياتها العسكرية المشترآة مع  أنه خالل على البوسنة والهرسكأآدت، 2008تموز / مرصد األلغام األرضية في يوليو وجهه على استفسارًاورد
 في نظرتس أنها وذآرت أيضًا. حلفائها، ال يمكنها االشتراك في عملية التخطيط واإلعداد لعمل عسكري سوف ُتستخدم فيه األلغام المضادة لألفراد

 بواسطة تنشطان إمالة إلى ألغام  المجهزة بقضبTMRP-6ل ألغام آاأللغام المضادة للمرآبات من طراز يطرق لضمان عدم إمكانية تحوإيجاد 
 30.مضادة لألفراداللغام عمل األتعمل لالضحية 

 
أستراليا : 2 المادة عن دول 5 لكن تحدثت، 1 المادة عن، لم تتحدث أي دولة 2008تموز / في يوليواتالدوراللجان الدائمة فيما بين وفي اجتماعات 

 31.وآندا وهولندا والنرويج وزامبيا
 

 أو مالمسته له، يكون هذا اللغم محظور  منهأنه إذا آان اللغم ينفجر بمجرد وجود أي إنسان أو اقترابهعن وجهة نظرها ب النمسا عربتوقد أ
 لهذا اللغم، وأنه ينبغي على الدول األطراف إزالة هذا النوع من األلغام من مخزوناتها  آخراستخدامه بغض النظر عن أي غرض أو تصميم

 .تفاهم رسمي حول هذ الموضوعإلى  النمسا عن رغبتها في توصل الدول األطراف أعربتو. وتدميره
 

ووافقت هولندا على حظر استخدام أي .  بواسطة الضحية يعتبر لغمًا مضادًا لألفراد، ومن ثم يحظر استخدامهنشطيوذآرت آندا أن أي لغم يمكن أن 
 تنفجر من  يمكن أن والتيمنع المناولةلغام المضادة للمرآبات المعدة بصمامات حساسة وأجهزة مضاد لألفراد، بما في ذلك األاللغم عمل اللغم يعمل 

 .أي فعل غير متعمد من قبل أي شخص
 
.  بمجرد مالمسة اإلنسان لهقابل لالنفجار و،مضاد لألفراداللغم عمل العلى حظر استخدام أي نوع من األلغام يعمل أيضًا  أآدت النرويج آما

 اسم يطلق عليه آان ما إذا نحو المرآبات، وال يهم ًا آان الغرض الرئيسي من استخدام اللغم موجهما إذاال يهم : " في هذا السياقنرويج الوذآرت
 . إطار اتفاقية حظر األلغامفيودعت إلى التعامل مع هذه القضية بشكل مباشر ". لغم مضاد لألفراد"آخر خالف 

     
 التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن حظر استخدام أي لغم يمكن أن يفجره أي شخص إلى الداعية ا لألصوات األخرىصوتهوذآرت زامبيا أنها تضم 

. بصمامات حساسة وأجهزة منع المناولةمضاد لألفراد، بما في ذلك األلغام المضادة للمرآبات المعدة اللغم عمل ال يعمل من ثم، وعن غير عمد

                                                 
، جزر القمر، الرأس األخضر، الكاميرون، بوروندي، بوتسوانا، بربادوس، البهاما، أفغانستان: هي تدابير تنفيذ وطنية، وضعنحو و  دولة لم تحقق تقدمًا34  هناك 27

ا ، غغرناطة، غانا، امبيا، غفيجي، إثيوبيا، أريتريا، غينيا االستوائية، دومينيكا، ساحل العاج، جمهورية الكونغو  ا يليب، العراق ، ويان ديف ، ري اورو ، المال و  ،ن سان  ، ني
 .وايغ وأورو،أوآرانيا، ترآمنستان، وغتو، تيمور الشرقية، السودان، سيراليون، برنسيب وساو توم، سانتا لوتشيا، نيفيس وآيتس

بتمبر     فيالمتفق عليهما   " برنامج عمل الرئيس  "و" التقرير النهائي "  أفاد    28 ول  / االجتماع الخامس للدول األطراف في بانكوك في س أن  2003أيل اع  " ب االجتم
شترآة  التوصل إلى تفاهمات  ، بغية 3 و2 و1 المعلومات وتبادل وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بالمواد تقاسمقد حث الدول األطراف على االستمرار في         حول  م

ـ  أجرىو". العديد من الموضوعات بحلول اجتماع المراجعة األول   شارآون ل ة   " الرؤساء الم ة الدائم ة اللجن ات   األوب المعني ة والعملي دا  " (ضاع العام ) المكسيك وهولن
ذه  تفاهمات تشاورات مكثفة للتوصل إلى 2004حزيران /شباط ويونيو/ في فبرايرات الدور ما بين  خالل اجتماعات  ضايا  أو نتائج بشأن ه دداً الق دول   ، إال أن ع  من ال

 .م رسمي في مؤتمر المراجعة األولاألطراف ظلت معارضة، ولم يتم التوصل إلى فه
ق  تتبادل وجهات النظر والخبرات بشكل تعاوني وغير رسمي     " إلى أن الدول األطراف سوف       2009-2005  تشير خطة عمل نيروبي       29 ا يتعل التطبيق ب  فيم

  ." فعال والمتوافق لهذه األحكام، لمواصلة تعزيز التطبيق ال3 و2 و1 الواردة في االتفاقية، بما يشمل المواد المختلفةالعملي لألحكام 
.  المضادة للمرآبات ال تندرج تحت تعريف األلغام المضادة لألفرادTMRP-6ال تقصد أن ألغام "  قالت على وجه التحديد أن وزارة الدفاع في البوسنة والهرسك         30

دو                   دى الع ق لمس أي       ويمكن أ  .... ولكن الغرض من هذا اللغم هو تعجيز وتدمير المرآبات المدرعة وغيرها من مرآبات القتال والنقل ل م عن طري ذا اللغ ن يتفعل ه
ة صحيحة     في   وزارة دفاع البوسنة والهرسك  ستنظرومع ذلك، . إنسان له، ولكن هذه الطريقة هي إحدى طرق تنشيط اللغم         ة قانوني ذا     لوضع آلي لحد من استخدام ه

 ".احتمال تفعيله بواسطة اإلنسان إللغاءاللغم 
ة رصد   (مرصد األلغام األرضية  مالحظات خرى مأخوذة من   األات  تعليقال و ..www.gichd.org: رة على موقع  متوفوهي   آتابية   تعليقات  قدمت النرويج     31 منظم

 .2008حزيران /ونيو ي6،  جنيف، األوضاع العامة والعمليات الخاصة باالتفاقيةالمعنية اللجنة الدائمة آانت جميع هذه التعليقات أمامو). حقوق اإلنسان
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 ال بشكل المشارآة في العمليات العسكرية المشترآة تكونضرورة أن ولحظر عبور األلغام المضادة لألفراد، ل على تفهمها  أيضًاأآدت زامبياو
 .يتنافى مع بنود االتفاقية

 
 بتفسير االتفاقية وتنفيذها، والتي المتعلقة سياسات وممارسات الدول األطراف بشأن هذه الموضوعات عنوللحصول على معلومات تفصيلية 

 .مرصد األلغام األرضيةل السابقة األعداد اتفاقية حظر األلغام، يرجى الرجوع إلى لمصداقيةحملة الدولية لحظر األلغام األرضية أساسية تعتبرها ال
 

  باالتفاقيةالمتعلقةاالجتماعات 

 االجتماع الثامن للدول األطراف
األردن  بالثامن للدول األطراف في اتفاقية حظر األلغام في البحر الميتالتقت الدول األطراف والدول المراقبة وغيرهم من المشارآين في االجتماع 

لقد ساعد هذا االجتماع : "، قالت الحملة الدولية لحظر األلغام األرضيةلالجتماع ييمهاوفي تق. 2007تشرين الثاني / نوفمبر22 إلى 18في الفترة من 
 32". توقيع اتفاقية حظر األلغاموقت سنوات 10 قبلاللتزام بإنهاء المهمة التي بدأناها  وإعادة التأآيد على ا لألمام مجتمع حظر األلغامدفععلى 

، وأآدت على التعاون الفريد والمتواصل بين الدول والمجتمع المدني ووآاالت األمم المتحدة واللجنة "تحقق نجاحًا مستمرًا"ووصفت االتفاقية بأنها 
 . له هذه الدولةرئاسةو األلغام متضررة من االجتماع في دولة النعقاد عن تقديرها  أعربت أيضًااآم.  القضيةفي هذهالدولية للصليب األحمر 

 
 قوي في منطقة الشرق األوسط، حيث انضمت آل من الكويت نشاط أثمر االجتماع عنوقد . التفاقيةا  إلىوفي يوم االفتتاح، أعلنت باالو انضمامها

 سبع دول من الشرق األوسط، مما ا دولة ليست طرفًا في االتفاقية حتى اآلن آدول مراقبة، من بينه20رآت  شاآما. والعراق في الفترة التمهيدية
 33.أللغام المضادة لألفرادل المناهضةيبرهن على االنتشار المستمر للقواعد الدولية 

 
ات أولوية للعمل في السنوات المقبلة، فضًال عن ، حيث ألقى الضوء على موضوعات ذ"البحر الميت" قوى  مرحليتقريرب االجتماع خرجو

خطة عمل نيروبي للفترة من آذلك ، والماضيينلعامين ل المرحليين ينتقريرال إلى هذا التقرير استندو. ز في العام الماضيحَرالماستعراضه للتقدم 
تشرين الثاني إلى /في الفترة من نوفمبر) أللغام خاٍل من اقمة نيروبي حول عالٍم( مؤتمر المراجعة األول في تعتمد التي ُا2005-2009
 .2004آانون األول /ديسمبر

 
 اإلبالغ عن بغية تسهيل 7 إلزالة األلغام، وآذلك اقتراح بتعديل صيغة تقارير المادة ةد النهائييعا للموتمديد  فترات لطلباعتماد صيغة جديدةوتم 

 . لتدمير األلغامةد النهائييعا الموانقضاءمخزونات األلغام التي يتم اآتشافها بعد 
 
 جنيفالمزمع انعقاده في و القادمختير الرؤساء المشارآين والمقررين المشارآين الجدد للجان الدائمة للفترة حتى حلول موعد االجتماع السنوي ُا آما

 .و موضح في الجدول أدناه آما ه،2008تشرين الثاني / نوفمبر28-24تحت رئاسة السفير السويسري جورج سترولي في الفترة من 
 

 2008-2007الرؤساء المشارآون والمقررون المشارآون للجنة الدائمة في 
 المقررون المشارآون الرؤساء المشارآون اللجنة الدائمة

 تشيلي واليابان ألمانيا وآينيا األوضاع العامة والعمليات
 األرجنتين وأستراليا آندا وبيرو  األلغامكافحةمإزالة األلغام، والتوعية بمخاطر األلغام، وتقنيات 

 إيطاليا وزامبيا ليتوانيا وصربيا تدمير مخزونات األلغام
 بلجيكا وتايالند آمبوديا ونيوزيلندا االقتصادي و االجتماعي الدمجمساعدة الضحايا وإعادة

 
 مع تشديد خاص على -  مساعدة الضحايا وإزالة األلغام-  االتفاقية حياةمن في هذه المرحلة للتنفيذ المحورين الجانبين علىوترآزت المناقشات 

 االجتماع بوضوح على أنه ستتم دراسة أآدو.  محتملة لهذه المواعيدتمديد الحصول على فترات ات إلزالة األلغام وإجراءالمرتقبةالمواعيد النهائية 
 ".اعتباطية" بعناية ولن تكون هناك موافقات التمديدطلبات 

 
 الدول  عدد، أن نصفالتصريحاتأبرزها، بناء على وعدة جوانب مخيبة لآلمال في االجتماع، حددت  الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية  أنإال

تفسير  قلة المناقشات الهادفة حول تضارب فضًال عن ،المواعيتلك  بالتزامها عدم ُيتوقع 2010 و2009 إلزالة األلغام في ةد نهائييعاالمحدد لها مو
األلغام المعدة وآذلك " المساعدة"تقديم على االتفاقية الذي تفرضه حظر ال المسموح بها في إطار باألعمال، وذلك فيما يتعلق 2 و1 المادتين نفيذوت

 .     منع المناولةبالصمامات الحساسة وأجهزة 
 
 وقد آان 34. دولة طرف95 وفود من بينها، من ةدول 115  وفود من شخص600 قرابةفي هذا االجتماع، فقد حضره مرتفعة  المشارآة آانت نسبةو

 مكافحة، مشارآة أعداد آبيرة من العاملين في مجال األهم من ذلك ما بين دبلوماسيين وناشطين وعاملين في األمم المتحدة، و–تنوع المشارآين 
لغام قد أصبحت اإلطار األساسي لمعالجة جميع أوجه مشكلة األلغام المضادة  دليًال على أن اتفاقية حظر األ-األلغام وبعض الناجين من األلغام 

 .لألفراد
 

                                                 
ية    "32 ام األرض ر األلغ ة لحظ ة الدولي راف  "، "الحمل دول األط امن لل اع الث دفعاالجتم امي ر األلغ ة حظ ام اتفاقي وفمبر22، " لألم اني / ن شرين الث ، 2007ت

www.icbl.org .   
ا آما حضرت. يتنام وف،باآستان، الوس، الهند،  مصر،  ، ومنها الصين  "الرافضة لإلذعان "  حضرت بعض أبرز الدول       33 دا ، البحرين ،  دول أخرى منها أرميني ، فنلن

 . واإلمارات العربية المتحدة،سريالنكا، سنغافورة، المملكة العربية السعودية، بولندا، عمان، نيبال، المغرب، منغوليا، ليبيا، جورجيا
 .بالنسبة لهم في ذلك الوقت النفاذحيز   قد دخلت االتفاقيةتكنلم و ،العراق والكويت وباالوتتضمن  95 الدول الـهذه  34
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  جمعية بالكاملنظمها موازية جلسة تقدوألول مرة ُع.  من أعضاء الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية250 أآثر منوقد حضر االجتماع 
 أشرفت آما". خطة عمل األردن "اعتمدوا حيث موازمؤتمر مراجعة محاآاة ولة في  د30، شارك شباب من وألول مرة أيضًا. الناجين من األلغام

 . من األحداث الجانبية متنوعةالحكومة األردنية على زيارة ميدانية في اليوم السابق لبدء االجتماع، وآان األسبوع حافًال بمجموعة
 

 ات الدورما بين وبرنامج عمل النفاذ
 أنشئت التي هياآلومن ال.  أحكام االتفاقيةتنفيذلبارزة التفاقية حظر األلغام في االهتمام الذي توليه الدول األطراف لضمان تتمثل إحدى المعالم ا

ه  بلجانات الدورما بين وبرنامج عمل ، وإلتاحة الحوار بين الدول األطراف هي االجتماعات السنوية للدول األطرافالنفاذلرصد التقدم نحو 
 األلغام مكافحةربط آذلك  و،، واستغالل الموارد9 و7المادتين و االتفاقية، بتعميم معنية ولجنة تنسيقية، ومجموعات تواصل ، الدائمةعةاألرب

 .بالتنمية
 

للجان الدائمة في وتندرج تفاصيل مناقشات وتدخالت ا. 2008حزيران / لمدة أسبوع واحد في يونيوفيما بين الدوراتاجتمعت اللجان الدائمة وقد 
وقد تم تخصيص جلسة واحدة لألعمال التمهيدية لالجتماع التاسع للدول األطراف المقرر انعقاده . المرتبة حسب الموضوعو  المختلفةاألقسام التالية
 في  المقرر انعقادهلغامآمبوديا وآولومبيا استضافة مؤتمر المراجعة الثاني التفاقية حظر األآل من عرضت و. 2008تشرين الثاني /في نوفمبر

2010. 
 

، التي  الجديدة حول البروتوآول الخامس التفاقية األسلحة التقليدية واتفاقية الذخائر العنقوديةالندواتومن بين األحداث الجانبية العديدة آانت 
 .        أيرلنداب دول قبل أسبوع في دبلن 107ها تاعتمد

 

 يةعملية أوسلو واتفاقية الذخائر العنقود
 في التصدي بالشكل المناسب لمشكلة لذخائر العنقودية 2006تشرين الثاني /تفاقية األسلحة التقليدية في نوفمبرالفشل مؤتمر المراجعة الثالث أن بعد 

خدام الذخائر العنقودية  اتفاقية تحظر استعلىلتفاوض لتبدأ عملية مستقلة خارج نطاق اتفاقية األسلحة التقليدية س، أعلنت النرويج أنها ) أدناهانظر(
 دولة على 46، حيث أخذت 2007شباط / عملية أوسلو في فبرايرفيأول اجتماع النرويج  عقدت بعد ذلكو.  غير مقبولةإنسانية التي تسبب أضرارًا

وذلك بحلول عام " ير مقبولةإنسانية غالتي تسبب أضرارًا "لية التوصل إلى اتفاقية دولية جديدة تحظر استخدام الذخائر العنقودية ؤوعاتقها مس
 . وبيرو،النرويج، نيوزلندا، المكسيك، أيرلندا، الفاتيكان، من الدول على عاتقها مسؤولية المبادرة، ومنها النمسا" مجموعة أساسية "أخذتو. 2008

 
 مزيد من تقدآما ُع.  مناقشتهثماالتفاقية ، تم توزيع نص لمشروع 2007 أيار/بيرو في مايو ب ليما مدينةقد فيوفي اجتماع المتابعة األول الذي ُع

 آانو. 2008شباط /نيوزلندا في فبراير ب، وفي ويلينجتون2007آانون األول / فيينا في ديسمبر العاصمة النمساويةالجلسات لتطوير االتفاقية في
 اجتماعات إقليمية  آذلكقدتُعو.  دولة140ة أوسلو  االجتماعات التمهيدية لعملي هذهإجمالي عدد الدول التي شارآت في اجتماع واحد على األقل من

، وزامبيا في )المتضررةمن أجل الدول  (2007تشرين األول / وصربيا في أآتوبر،2007أيلول /في سبتمبر دعم االتفاقية في آل من آوستاريكال
 ).حمرتحت رعاية اللجنة الدولية للصليب األ (2008نيسان / وتايالند في أبريل،2008نيسان / أبريل

 
 الدول جميع، اعتمدت المفاوضاتوفي ختام هذه . 2008 أيار/ مايو30-19 في الفترة من ية دبلنيرلندالعاصمة األ مفاوضات رسمية في جالت قدو

آما . هانقلجها وتخزينها ولذخائر العنقودية والتي تحظر بشكل شامل استخدام الذخائر العنقودية وإنتال االتفاقية الجديدة 107المشارآة التي بلغ عددها 
 .2008آانون األول / ديسمبر3 وسُيفتح باب التوقيع في أوسلو في .آدول مراقبةالمفاوضات  هذه دولة أخرى 20 حضرت

 
 التي ستنقذ آالف األرواح تفاقيةاالباالتفاقية الجديدة لكونها " الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية"و" لذخائر العنقوديةا تحالف"أشاد آل من وقد 

تقتضي و مشكلة الذخائر العنقودية، للتعامل مع متكامًال  هذه االتفاقية منهجًاتتبع اتفاقية حظر األلغام، مثلها في ذلك مثلو.  العقود القادمةمدىعلى 
  موضع إعجاب خاص بمساعدة الضحاياةتعلقالمكام  األحتعتبرو. المتضررةتقديم المساعدة للناجين والمجتمعات آذلك تطهير المناطق الملوثة و

 إلضعاف االتفاقية بوضع استثناءات ألنواع معينة من الذخائر التي ُبذلت الجهود أما. حيث جاءت أقوى من تلك الواردة في اتفاقية حظر األلغام
تعرص لنقد قد  االتفاقية منوهناك جانب . قد ُأجهضتسنوات، فالعنقودية، وللحصول على فترة انتقالية تسمح باستخدام األسلحة المحظورة لعدة 

 في استخدام دول غير أطراف للذخائر العنقودية في مامساعدة بطريقة تقديم  البعض ثغرة تسمح لدول أطراف بيعتبره الذي قد البندشديد، وهو 
 .عمليات عسكرية مشترآة

 

 (CCW)اتفاقية األسلحة التقليدية 

 البروتوآول الثاني المعدل
 آان من شأنو.  األلغام األرضية واألفخاخ المتفجرة وغيرها من األجهزة المتفجرة واستخدام ونقلنتاجإل ضوابط البروتوآول الثاني المعدل يضع
طراف في  إجمالي عدد الدول األأصبحو. التي انبثقت عنها اتفاقية حظر األلغام" عملية أوتاوا"دفعة قوية  لـإعطاء  1996 بروتوآول عام آفاءةعدم 

:  لم تنضم إلى اتفاقية حظر األلغام91 دول فقط من الدول الـ10 وهناك. 2008آب / من أغسطس اعتبارًا دولة91 البروتوآول الثاني المعدل
 إالآول ذا صلة يكون البروتوال  وبهذا، 35. والواليات المتحدة،سريالنكا، آوريا الجنوبية، روسيا، باآستان، المغرب، إسرائيل، الهند، فنلندا، الصين

 .فيما يخص األلغام المضادة لألفراد لهذه الدول العشرة 
 

                                                 
دل        طرف    دولة بولندا الموقعة على اتفاقية حظر األلغام هي            35 اني المع م      .  في البروتوآول الث ا ل رغم من أنه ى ال ا ال      تصادق وعل ام، فإنه ة حظر األلغ ى اتفاقي  عل

 .لى من البروتوآول الثاني المعدل حظر األلغام، لذلك فهي ملَزمة بالفعل بمعيار أع اتفاقيةلهدف ومقصد موقعة، أن تفعل أي شيء مخالف ةتستطيع، لكونها دول
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 للدول التي اختارت أن تؤجل التزامها بمتطلبات آشف األلغام المضادة لألفراد ومتطلبات التدمير الذاتي ومنع  الممنوحةتسع سنواتال مهلة تآانو
آانون / ديسمبر3 قد انتهت في ، في الملحق التقنيهو منصوص عليه آما ،أجهزة الرصد عن بعد الذاتي لأللغام المضادة لألفراد المعدة بالتنشيط
 آشف األلغام، بينما أجلت آل من روسيا البيضاء والصين وباآستان متطلباتوقد أجلت آل من الصين والتفيا وباآستان وروسيا . 2007األول 

 36. الذاتيالتنشيطوروسيا وأوآرانيا متطلبات التدمير الذاتي ومنع 
  

 بموعدها النهائي التزمت من البروتوآول الثاني المعدل أنها 13 والخاص بالمادة 2007أيلول /وذآرت الصين في تقريريها الصادر في سبتمبر
، ذآرت الصين أنها 2007 تشرين الثاني/وفي نوفمبر.  الواردة في البروتوآولالفنيةآانون األول لكي تلتزم بالمواصفات / في ديسمبر لهاالمحدد

تقدم سوى   لم إال أنها.ا البروتوآول أو قامت بتدميرهغير المطابقة لمواصفاتها من األلغام المضادة لألفراد ات على مخزونفنية تعديالت تدخلأ
 . اإلضافيةتفاصيل قليلة

 
 عنلبروتوآول، ولكنها لم تقدم أي تفاصيل ل لالمتثالالزمة  الالفنية التغييرات آل أنها أجرت 2007تشرين الثاني /ذآرت باآستان في نوفمبرآما 
 .ذلك

 
 متطلبات لتنفيذ التدابيرنكون على وشك االنتهاء من مجموعة من سبحلول نهاية هذا العام : "، قال مسؤول روسي2007تشرين الثاني /وفي نوفمبر
 واعتماد لكي يطَبق بما فيها األلغام المضادة لألفراد، ، لأللغام األرضيةنيةالفلمتطلبات ل نظام وطني استكماليتم سوعلى وجه التحديد، . البروتوآول

سنوات لم ال مرلعمل، وعلى ا استكمالوبعد ذلك لم تعلن روسيا  37....".القديم، ويجري اآلن تنفيذ خطة للتخلص من أنواع األلغام ذات الطراز ًاعملي
 . الواردة في البروتوآولالفنيةالمواصفات  آيفية التزامها بمعلومات قليلة عنتقدم سوى 

 
 إحدى الدول األطراف في اتفاقية حظر ياعتبارهاها ات مخزون من تدمير بالفعلانتهت أنها بما أن يكون تأجيل التفيا غير ذي صلة اآلن المرجحومن 

ها من ألغام اتام روسيا البيضاء بإتمام تدمير مخزونوقد ألزمت اتفاقية حظر األلغ. رغم أنها احتفظت ببعض األلغام ألغراض التدريبباأللغام، 
PFM اتفاقية حظر وضعتآما . بذلك حتى اآلن، ولكنها لم تلتزم 2008آذار / مارس1 المضادة لألفراد والمعدة بأجهزة الرصد عن بعد بحلول 
 .2010آذار / مارس1المعدة بأجهزة الرصد عن بعد بحلول  المضادة لألفراد وPFMإتمام تدمير مخزوناتها من ألغام ب  التزامًا على أوآرانيااأللغام

 
 البروتوآول الخامس

 غير الذخائر تشكلهاخطار ما بعد الصراعات التي أل التصديهو " مخلفات الحرب المتفجرةالمتعلق بالبروتوآول الخامس "إن الغرض من 
 حتىو. 2006تشرين الثاني / نوفمبر12 في النفاذدخل حيز  و2003ن األول آانو/وقد تم اعتماده في ديسمبر. المتروآة والذخائرالمنفجرة 
تشرين / في نوفمبرجنيف وقد ُعقد االجتماع السنوي األول للدول األطراف في 38. البروتوآول هذا دولة على46، صادقت 2008آب /أغسطس

 . 2008تموز / في يوليوما بين الدورات، آما عقد اجتماع 2007الثاني 
 

 الذخائر العنقودية
، رفضت الدول 2006تشرين الثاني / نوفمبر17 إلى 7 في الفترة من جنيفتفاقية األسلحة التقليدية الذي انعقد في ال مؤتمر المراجعة الثالث خالل

 الذخائر تشكلهالمخاوف اإلنسانية التي أداة ملزمة قانونًا تعالج ا "على ضمن إطار اتفاقية األسلحة التقليدية التفاوض بالبدء في األطراف مقترحًا
المناقشات حول مخلفات الحرب المتفجرة، مع الترآيز على الذخائر مواصلة ، ووافقت بدًال من ذلك على والية ضعيفة تتمثل في "العنقودية

 . 2007 خاللالعنقودية، 
 
 األوحد النقاش آان محور، حيث 2007حزيران / أسبوع واحد في يونيو التقى فريق الخبراء الحكوميين التابع التفاقية األسلحة التقليدية لمدةآما

اجتماع [دون اإلخالل بالنتائج، يوصي "، حيث صدر بيان بأن فريق الخبراء  مرة أخرى ضعيفة جاءت النتائجإال أن. موضوع الذخائر العنقودية
، آمسألة ذات أولوية عاجلة اآلثار اإلنسانية للذخائر العنقودية لمواجهة  بتحديد أفضل السبل]2007تشرين الثاني /الدول األطراف المنعقد في نوفمبر
  39. من القرارجزءًا يجب أن يكون  بين االعتبارات العسكرية واإلنسانية سليمة عقد موازنة أن آما. بما في ذلك إمكانية وجود أداة جديدة

 
 أداة ملزمة على 2008التفاوض في ب مقترح مقدم من االتحاد األوروبي قوبل ،  لمدة أسبوعالذي استمر 2007تشرين الثاني /وخالل اجتماع نوفمبر

بدء مفاوضات ب مقترحات أضعف  عدة فيت الدولنظرو.  بالرفض غير مقبولة للمدنيين تحظر استخدام الذخائر العنقودية التي تسبب أضرارًاقانونًا
آمسألة ذات أولوية للذخائر العنقودية اإلنسانية  مقترح لمعالجة اآلثار علىفاوض الت "علىتفاق اال، واستقرت على 2008الذخائر العنقودية في 

 أن تؤدي إلى بروتوآول جديد ملزم قانونًا، أو أن يجب المفاوضات أنولم تحدد الوالية ". ، مع الموازنة بين االعتبارات العسكرية واإلنسانيةعاجلة
 .زمنيتشمل أي نوع من الحظر، وآذلك لم يكن لها إطار 

 
نهاية جلسة بو. 2008أيلول / سبتمبر5-1تموز و/ يوليو25-7نيسان و/ أبريل11-7آانون الثاني و/ يناير18-14 للوالية في قدت االجتماعات وفقًاوُع

 يجبول وما  حول الحاجة إلى بروتوآشديدة التباينزال هناك أراء ت ال ت لمشروع بروتوآول، ولكن آانًا نصوضعأيلول، آان الرئيس قد /سبتمبر
 عام والمزمع تقريرها في االجتماع السنوي للدول لمدةزال الغموض يحيط بنتائج المفاوضات التي استمرت ما و. أن يحتوي عليه هذا البروتوآول

 .2008تشرين الثاني /األطراف في نوفمبر
                                                 

ات من           36 ديها مخزون د         الدول األطراف في البروتوآول الثاني المعدل التي ل أجهزة الرصد عن بع دة ب راد المع ام المضادة لألف ة األلغ ضاء،   : هي   أنظم يا البي روس
ا          اقتضتو.  والواليات المتحدة  ،أوآرانيا،  ترآيا،  آوريا الجنوبية ،  وسيار،  باآستان،  إسرائيل،  اليونان،  الصين  اتفاقية حظر األلغام من روسيا البيضاء واليونان وترآي

ام و. 2008آذار / مارس1هم من األلغام المضادة لألفراد المعدة بأجهزة الرصد عن بعد بحلول     اتتدمير مخزون  ي ا الدول األطراف في اتفاقية حظر األلغ نتهت من    الت
 . والمملكة المتحدة،ترآمنستان، هولندا، اليابان، إيطاليا، بلغاريا : هيتدمير مخزوناتها من األلغام المضادة لألفراد المعدة بأجهزة الرصد

ف،  دية، جن بيان االتحاد الروسي، االجتماع السنوي التاسع للدول األطراف في البروتوآول الثاني المعدل الخاص باتفاقية األسلحة التقلي              37 وفمبر 6ي اني   / ن شرين الث ت
2007. 

اال ، غالهرسك، البوسنة، النمسا:  دولة أخرى على البروتوآول الخامس14 صادقت، 2007تقرير مرصد األلغام األرضية لعام  صدور   منذ  38 ساو  ، واتيم ا بي ، غيني
 .وايغ وأورو،تونس، يةآوريا الجنوب، روسيا، رومانيا، البرتغال، نيوزيلندا، مولدوفا، مدغشقر، أيسلندا

ا                     39 ة يمكن اعتباره ة معين د استعمال أسلحة تقليدي ة حظر أو تقيي دول األطراف في اتفاقي ابعين لل وميين الت سببة إلصابات    فريق الخبراء الحك ة م ار  بالغ  أو ذات آث
  .6 ، ص2007آب / أغسطس9 وCCW/GGE/2007، 3، "ةتوصي: لثالتقرير اإلجرائي، الملحق الثا "،عشوائية
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 األلغام مكافحة
 

    الرئيسية التطورات
 عشر غضون في لألفراد المضادة األلغام من أراضيها في الملغومة المناطق جميع تطهيرب األلغام من المتضررة الدولتطالب من الناحية القانونية 

 دولة 15 آانت 2008 آب/أغسطس بحلول ولكن ،2009 آذار/مارس في ىاألول ُمهلال نتهيوت .األلغام حظر اتفاقية إلى انضمامها بدء من واتسن
 بمواعيدها الوفاء تستطيع لن أنها أعلنت قد – 2009 في نهائية مواعيد لها المحدد الدول ثلثي يمثل ما وهو - االتفاقية في األطراف الدول من

 تمديد بطلب التقدم منها سُيطلب "وجدت، إن ،األطراف الدول من قليل" بأن التفاقيةل األول المراجعة مؤتمر تعهد سنوات، أربع قبلو  1.النهائية
  5.2 المادة في لها المحددة المهل

 

 بذلك ليصل ،األلغام من التخلص عمليات من االنتهاء وسوازيالند الوياوم فرنسا من آل أعلنت ،2007 يارأ/مايو فمنذ ،ةاإليجابي الناحية من أما
 األلغام مرصد يعتقدو .دول 10 إلى 5 المادة في عليها المنصوص بالتزاماتها أوفت التي األلغام من المتضررة األطراف دولال عدد إجمالي
  .2006 في التطهير نتائج غرار على ،2007 في تطهيرها تم قد لغامباأل تلوثها في المشتبه المناطق من األقل على 2آم 122 أن األرضية

 

  المشكلة حجم
 مشكلة حجم اعتمادًا حقيقيًا لعليه االعتماد يمكن تقدير يوجد ال ، األرضية المضادة لألفراداأللغام حظر اتفاقية توقيع على عقد أآثر من ورمر بعد

 الدقة إلى وافتقارها صحتها عدم يثبت  آانما وآثيرًا مجرد تقديرات تقريبية األلغام ألعداد األولى التقديرات آانت إذ. العالم في األرضية األلغام
 دقيق تقدير ال يوجد لذلك، نتيجةو .آبير حد إلى باأللغام الملوثة المناطق حجم تقدير في تبالغ ما آثيرًا المسح عمليات فإن وبالمثل، .بشكل مخيف

     ).األلغام عددتحديد  من أفضل بكثير المشكلة لحجموهو قياس ( باأللغام الملوثة األراضي لحجم موثوقو

 

 ولكن – عديدة آالف في يؤثر العالم في المتفجرة الحرب مخلفات/باأللغام التلوث أن األرضية األلغام مرصد يرى المتوفرة، المعلومات إلى ًااستنادو
 في لغامألا تطهير عمليات أن األرضية األلغام مرصد سجل الصدد هذا وفي .المربعة الكيلومترات من - اآلالف عشرات من غير المرجح أن تكون

 التفاصيل، من لمزيد( 2007 عام في أخرى ومناطق دولة 30 في أراضي المعارك من 2آم 412و الملغومة المناطق من 2آم 122 شملتقد  العالم
 وآفاءة، فاعلية آثرأ بشكل األلغام إزالة فرصة تتيح األرض إطالق مبادئ أن متزايد بشكل تدرك الدول أصبحت ذلك، عالوة على 3.)أدناه أنظر
 .بطرق غير التطهير ًاسابق باأللغام تلوثها في شتبهالتي آان ُي المناطق إطالق المبادئ هذه تقتضي حيث

 

  أبرزها- ،طرافاأل الدول  عديد منفي المتفجرة الحرب مخلفات/األلغامب إضافية أو/و جديدة تلوث حاالت حدثت ، 2007 يارأ/مايو منذو
 عن نتج وقد .وسريالنكا وميانمار جورجيا مثل األطراف، غير الدول بعض جانب إلى - والنيجر ،ومالي ،والعراق ،امبياغو ،وآولومبيا ،نأفغانستا

 هو آما 2008 آب/أغسطس من ًااعتبار األلغام أصبحت متضررة من دوليًا بها معترف غير مناطق ست وآذلك دولة 70 من أآثر بأن االعتقاد ذلك
 .األلغام إزالة عمليات همإتمام عقب القائمة من وسوازيالند ماالويو فرنسا رفع تم وقد .التالي الجدول في موضح

 

                                                 
وا، بيرو، السنغال، تايالند، المملكة غآوداور، األردن، موزمبيق، نيكارااإل الدنمارك،  آل من البوسنة والهرسك، تشاد، آرواتيا،تقدمت لما جاء في االتفاقية، ًاق  وف1

 قصوى المدة الي وه، لمدة تتراوح ما بين سنة إلى عشر سنوات5لمادة طبقًا ل ا المواعيد النهائية المحددة لهتمديدطلب  بزيمبابويوالمتحدة، فنزويال، اليمن، 
 المقرر في طراف اجتماع الدول األخاللومن المقرر النظر في هذه الطلبات ). تمديد واحدةسمح بطلب أآثر من فترة أنه ُي رغم (ألي فترة تمديدالمسموح 
 .2008 تشرين الثاني/نوفمبر

 .99، ص 2005 شباط/ فبرايرAPLC/CONF/2004/5، 9" التقرير النهائي لمؤتمر المراجعة األول "27 رقم اإلجراءخطة عمل نيروبي،   2
 .ولكنها ال تحتوي على ألغام) قذائف متفجرة مهجورة أو قذائف غير منفجرة( بمخلفات الحرب المتفجرة ملوثةأرض المعرآة هي منطقة قتال   3
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 20084 آب/أغسطس ،األلغام المتضررة من والمناطق الدول

 المحيط– آسيا األمريكتان أفريقيا
 الهادي

 األوسط الشرق المستقلة الدول رابطة أوروبا
 أفريقيا وشمال

 الجزائر أرمينيا ألبانيا أفغانستان األرجنتين والغأن

 مصر أذربيجان والهرسك البوسنة آمبوديا تشيلي بوروندي

 إيران جورجيا آرواتيا الصين آولومبيا تشاد

 العراق ستانغيرق قبرص الهند آوبا جيبوتي

 الكونغو جمهورية
 الديموقراطية

 الو جمهورية آوادوراإل
 الديموقراطية

 بيةالشع

 إسرائيل مولدوفا الدانمارك

 األردن روسيا اليونان ميانمار واغنيكارا أريتريا

 لبنان طاجكستان األسود الجبل نيبال بيرو إثيوبيا

 ليبيا أوزبكستان صربيا الشمالية آوريا فنزويال امبياغ

 المغرب أبخازيا ترآيا باآستان  بيساو غينيا

 مانُع آاراباخ-ناغورنو ةالمتحد المملكة الفلبين  موريتانيا

 سوريا  آوسوفو الجنوبية آوريا  مالي

 تونس   سريالنكا  موزمبيق

 اليمن   تايالند  ناميبيا

 فلسطين   فيتنام  النيجر

 الغربية الصحراء   تايوان  الكونغو جمهورية

      رواندا

      السنغال

      الصومال

      السودان

      أوغندا

      زامبيا

      زيمبابوي

      الصومال أرض

 ومنطقة دولة 22
 واحدة

 ومنطقة دولة 14 دول 8
 واحدة

 ومنطقة دول 10
 واحدة

 ومنطقتين دولة 13 ومنطقتين دول 8

 

 الزيادة معدل يكن لمو ،المنفصلة جنوب أوسيتيا ومنطقة جورجيا من آل في التلوث زيادة إلى 2008 آب/أغسطس في الدائر الصراع أدى قدو
 زيادة في وسريالنكا والعراق وآولومبيا أفغانستان من آل في الدائر المسلح الصراع استمر آما .األرضية األلغام مرصد تقرير طباعة حتى معروفًا
 في ألغام بوجود دةأقل ح جديد خطر هناك أن قد بداو .التقرير هذا إعداد فترة خالل متفجرةال حربال مخلفات/لغاماأل تشكله الذي الكبير التهديد

  بتلوث جديدوالنيجر مالي فقد أصيبت ذلك، على عالوة .من غير الدول مسلحة لجماعات أنشطة عن هو ما نتجو ،والفلبين امبياغو آوادوراإل
 .لألفراد المضادة األلغامب لوجود خطر التلوث تأآيد هناك ليس أنه إال ،للمرآبات المضادة باأللغام

 

                                                 
، لم يتضح على 2008آب /ومنذ أغسطس.  وجزر سليمان،بولندا، الكويت، هندوراس، ، مثل روسيا البيضاء المتبقية األلغامالقليل منلم يتم إدراج الدول التي بها   4

مالفيناس / إلعالن آل من األرجنتين والمملكة المتحدة سيادتهما على جزر فوآالندونظرًا.  والفلبين باأللغام،النيجر، نامبيا، وجه الدقة مدى تلوث آل من مالي
 من رغم أنه اعتبارًاب، وذلك يةراضي األرجنتيناأللألفراد في  وجود لأللغام المضادة  يكون هناك أيضًاقدو. ن في القائمةا الدولتُأدرجتالمتأثرة باأللغام، فقد 

 تلوثه آان مشتبه في الذي يعود إلى السبعيناتو ، الحكم العسكريمن عهد حول مرآز تعذيب ُأجريت لم تكشف عمليات إزالة األلغام التي 2008نيسان /أبريل
 تبقىد رسميًا لذا  أن ذلك لم يؤَآغير ، عمليات إزالة األلغام آل من جيبوتي والجبل األسود أآمالومن المعتقد أن.  ألغام أو قذائف متفجرة أيباأللغام، عن وجود

 . بخط مائل آدول والمتأثرة باأللغام فتظهر المناطق غير المعترف بها عالميًاأما. الدولتان مدرجتان في القائمة
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 سنواتل يصدر تقارير بشأنه األرضية األلغام مرصد آان تهديد على الضوءقد ألقى  2008 يارأ/مايو في العنقودية الذخائر اتفاقية تماداع آما أن
 2008-2007 في أجريت التي التطهير عمليات أن إال ،لم ُتعرف بعد التلوث درجة أن  منالرغم وعلى 5.فجرةنالم غير الُذخيرات وهو -عديدة 
   .أدناه الجدول في موضح هو آما ،إزالتها بعد يتم لم ُذخيرات هايضا في أرتوجد مناطق وثالث دولة 25 ما ال يقل عن أن أظهرت

 

 
 20086 آب/أغسطس ،خيراتالُذ المتضررة من األخرى والمناطق الدول

 المحيط – آسيا األمريكتان أفريقيا
 الهادي

 األوسط الشرق المستقلة الدول رابطة اأوروب
 أفريقيا وشمال

 العراق أذربيجان  والهرسك البوسنة أفغانستان األرجنتين* أنغوال

 الكويت جورجيا آرواتيا آمبوديا  تشاد

 جمهورية
 الكونغو

 الديموقراطية

 الو جمهورية 
 الديموقراطية

 الشعبية

 لبنان روسيا األسود الجبل

 سوريا آاراباخ ناغورنو صربيا امفيتن  بيساو غينيا

 الغربية الصحراء  طاجكستان   موريتانيا

 جمهورية
 الكونغو

   المتحدة المملكة*  

   آوسوفو   السودان

      أوغندا

 ومنطقة دول 4 واحدة ومنطقة دول 3 واحدة ومنطقة دول 6 دول 4 واحدة دولة دول 8
 واحدة

 .العنقودية بالذخائر المتأثرة مالفيناس / فوآالند جزر على سيادتهما متحدةال والمملكة األرجنتين من آل تدعي*

 

 اهتمام على حاز قد اإلدارة سيئة ةريالذخ تخزين مناطق الذي تشكله التهديد فإن المتفجرة، الحرب مخلفاتغيرها من و الُذخيرات إلى وباإلضافة
، آولومبيا، بلغاريا، ألبانيا في ةريالذخ تخزين مناطق في انفجارات وقعت وحدهما، 2008-2007 ففي .الماضية القليلة السنوات مدى على أآبر

 األشخاص مئات وإصابة مصرع عن ، ما أسفروأوزبكستان أوآرانيا، سوريا، موزمبيق، العراق، إيران، الهند، الديموقراطية الكونغو جمهورية
 7.سبق فيما أمنة آانت التي ضياألرا من  المربعةالكيلومترات عشرات وتلويث

 

   البرامج تنسيقاإلدارة و

 المدنية اإلدارة أنب قناعة على األرضية األلغام مرصد زال وال 8.األلغام مكافحة برنامج لنجاح األساسية العوامل منل الفعالة واإلدارة التنسيق إن
 المرجح من  - بشكل عام به ُيرحب الذيو ،األلغام إزالة اتعملي في العسكري التدخل وال نقصد – األلغام مكافحة برامجل العسكرية اإلدارة من بدًال
   10. يديرها مدنيونالعالم حول األلغام مكافحة برامج أغلب فإن واليوم، 9.والكفاءة الفاعلية من عالية درجة على برنامج تثمر عن أن

                                                 
 ."عمياء"أو " فاشلة " أيضًا تسمى 5
. 2008آب / أغسطساعتبارًا منبالذخائر العنقودية ال تزال ملوثة  وسيراليون ،ثيوبيا، غرناطة، إسرائيل، السعوديةإ ألبانيا، أريتريا، ما إذا آانتلم يكن واضحًا   6
 . المنفصلة عن جورجيانطقة جنوب أوسيتيايتضمن التلوث بالذخائر الصغيرة في جورجيا م.  بخط مائل آدول فتظهر المناطق غير المعترف بها عالميًاأما
أوآرانيا ال "أنظر  ،قطريتقرير الال في لذا فهو غير مشمول تقرير مرصد األلغام األرضية، طباعة أثناء 2008آب /االنفجار في أوآرانيا في نهاية أغسطس وقع  7

 .www.izvestia.ru ،2008آب / أغسطس27 ،زفستياإ، "اتها التعامل مع النيران ومخزونتستطيع
، إلى معاناة السكان آبير حد إلى تسببت فيه وآذلك عدم رغبة السلطات هناك في إزالة التلوث ، غياب هياآل التنسيق في ميانمار وروسيا في الشيشانأدىلذلك   8

 . بال داٍعمعاناة شديدةالمدنيين 
 على سبيل المثال، .تعلق بالتبادل الحر للمعلوماتي فيما خاصة ،سكرية على العمل ضد األلغامتفرضها اإلدارة العيمكن أن  العديد من الدول القيود التي  لقد أدرآت 9

 لم يكن معروفًا اعتبارًافجد،  ُوإن، 2007تموز / أما أثر االنقالب العسكري في يوليو.2007 األلغام تحت اإلدارة المدنية في مكافحةموريتانيا برنامجها لفقد وضعت 
 ئها وقوع انقالب عسكري دون وفاحدث مرة أخرى أن حال ولكن ، األلغام لإلدارة المدنيةمكافحةل ها برنامجبنقلوقد تعهدت تايالند . 2008 آب/من أغسطس

 .37 ص ،2007  لعامتقرير مرصد األلغام األرضيةأنظر  .بوعدها
 .زيمبابويووا، باآستان، رواندا، تايالند، فنزويال، فيتنام، غد، إيران، لبنان، نيكارا أرمينيا، الصين، الهن موجودة فيالبرامج الخاضعة لإلدارة العسكرية  10
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 من الماليين مئات أنفقت التي الدول من عدد في األلغام مكافحةب المعنية الوطنية فالسلطات .النجاح ضمان هي دنيةالم اإلدارة أن هذا يعني وال
 معقولة بدرجة المشكلة حجم تقدير اآلن لم تستطع إلى – الحاالت بعض في قدِع  ألآثر من– عديدة سنوات مدار على األلغام مكافحة على الدوالرات

  .الدقة من

 

 مرآز يديره الذي )ISMSA" (األلغام مكافحةل المعلومات إدارة نظام" هو األلغام مكافحة معلومات إلدارة الرئيسي  الحاسوبيالبرنامج ويظل
 لنقد يتعرض يزال ال أنه إال 11العالم، لحو األلغام مكافحةل برنامج 50 نحو النظام هذا ويستخدم .اإلنسانية لألغراض األلغام إلزالة الدولي جنيف
 أحدث بدء استخدام لكن الواضح هو أن .المشغلون يلقي اللوم على خراآل والبعض آلامش أي حدوث عند األدوات على اللوم لقيي فالبعض شديد،
 وقبرص وآمبوديا أذربيجان فيآل امش حدثت إذ .الحاالت من آثير في آلامش ظهور إلى أدى قد ،ًاآبير ًاانتشار حقق الذي ،للبرنامج إصدار

 .األحدث اإلصدار إلى ISMSAلنظام  األقدم اإلصدارات من البيانات ترحيل عند الدول من غيرهاو الشعبية الديموقراطية الو وجمهورية

 

 دعمقدرًا آبيرًا من ال تلقت التي البرامج من العديد في للغاية الصعبة المهام من آان وإدخالها البيانات تسجيل أن ًاأيض للدهشة يدعو ما ولعل
 .2003 منذ بفعالية تحديثها يتم لم النظام بيانات قاعدة أن درجةإلى  المشكالت تتفاقم الصومال أرض في أنه ذلك على ومثال .يندوليال مساعدةالو
 حول اتءإحصا تقديم عجز عن انه إال البالد، اءأنح في يعملون موظف 2000 لديه األلغام إلزالة الوطني المعهد فعلى الرغم من أن ،أنغوال في أما

  .سليم بشكل يعمل يكن لم لديه البيانات إدارة نظام أن قيلألنه  2007 في قام بها التي األلغام إزالة أنشطة

 

   األلغام إزالة

 المتفجرة، الحرب ومخلفات األلغام من األراضي طهيرت فقط يتضمن ال األلغام إزالة تعريف فإن ،(IMAS) األلغام لمكافحة الدولية للمعايير ًاوفق
 التي األراضي وتسليم ،التطهير بعد إعداد الوثائقو ،المجتمعي واالتصال ،الخرائط رسمو ،العالمات ووضع ،المسح عمليات أيضًا يشمل وإنما
 .األلغام مكافحة برامج  علىي العالمفاقاإلن ثلثي من أآثر تشكل التي األدواتاألساليب و يغطي ذلك طيف واسع منو 12.تطهيرها جرى

 

 شارة،إ سماع وعند .المعادن عن الكشف بجهاز مزود ًايدوي األلغامإزالة  فرد من أفراد فريق وجود هي األلغام إلزالة الرئيسية الطريقة ال تزالو
 ال معدنية قطعة أم المتفجرة الذخائر من آان إذا ما لمعرفة الجسم باستخراج حذركل ب له زميل أو هو يقومل يتوقف أن األلغام مزيل على ينبغي
 العملية هذهف 13).الصفيح وعلب الشائكة واألسالك المسامير مثل( ضارة غير معدنية قطع ستخراجا تؤدي إلى اإلشارات أغلب غير أن .منها ضرر
 ذلك، على عالوة .للوقت ومستهلكة مكلفة عملية األلغام إزالة ليةعم يجعل الذي السبب يه - العالم حول يوميًا المرات آالف  التي تتكرر– الشاقة
 يكون ال الحديدية السكك على أو )المعادن من عالية نسبة على تحتوي التي التربة أي( معدنيةال تربةال في المعادن عن الكشف جهاز استخدام فإن
 14.األلغام سبر عملية استخدام ألمرا يتطلب وأحيانًا ،أخرى أساليب استخدام من بد والبشكل عام  ًامجدي

 

-2007 في األقل على برنامج 11 في تخدماسُت التي ،األلغام آشف آالب الخصوص وجه على منها - األلغام إلزالة أخرى أدوات هناكو
 هذه وتصلح .األلغام مكافحة برامج في هاماستخدا يتزايد - 200816-2007 في األقل على برنامج 18 في تخدماسُت التي اآلالت وآذلك  2008،15
 ال األلغام إزالة محترفي هناك يزال ال ولكن للغاية، صعبة أو جدًا بطيئة يدويًا األلغام إزالة عملية فيها تكون التي األماآن في لالستخدام األدوات
  عمليةأو تخفيض المساحة عملية في ساعدأن ت ألدواتا لهذه يمكن ذلك، معو .اإلنسانية للمعايير ًاوفق وتدميرها األلغام آشف على قدرتهم في يثقون
 مربع متر 1000 حوالي تطهير )أطنان 5 حوالي تزن( الحجم متوسطة ألغام لكاسحة يمكن مثال،فعلى سبيل ال . األوسع نطاقًا األرض عنإطالق

                                                 
 .www.gichd.org، " األلغاممكافحة نظام إدارة المعلومات لآخر مستجدات"راض اإلنسانية، مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغ  11
 .2 و1 رقم ين تحتوي على التعديل،2003آانون الثاني / يناير1 ، الطبعة الثانية،04.10 األلغام، لمكافحةلية المعايير الدو  12
  المحمول باليدنظامال" في آمبوديا جهاز الكشف عن المعادن المعروف بـ"المجموعة االستشارية لأللغام"و" هالو"في أفغانستان و" هالو "تستخدم آل من  13
 ،نها ترفع اإلنتاجيةأوتتميز أجهزة الكشف هذه بفاعليتها آما  .كاذبةالمزود برادار يخترق األرض لتقليل عدد اإلشارات الو (HSTAMIDS)" ن األلغاملكشف عل

أفغانستان وآمبوديا في بة  والتقارير الخاص،35، ص 2007  لعامتقرير مرصد األلغام األرضية أيضًا انظر .ستخداماال معقدة الثمن وباهظة لكنها في الوقت نفسه
 . من تقرير مرصد األلغام األرضيةعدد الاهذ
 من استخدام جهاز الكشف عن ةروأآثر خطتعد  ، درجة للكشف عن األلغام30 األرض بزاوية في بحذري يتم فيها غرس قضيب معدني ت ال،عملية سبر األلغام  14

 والتي أثبتت فاعليتها في أرض الصومال ،أما الجرف فهو الطريقة المستخدمة في التربة الرملية . متفجرةةفي خطر انفجار لغم أو قذارتفاعالمعادن بسبب 
 .وسريالنكا

 ،طاجكستان، لبنان، آوسوفو، ثيوبيا، إأريتريا، آرواتيا، آمبوديا، البوسنة والهرسك، أذربيجان، خدمت آالب آشف األلغام في آل من أفغانستان، أسُت2007في   15
مرآز التدريب الدولي  وصلت إلى رواندا ثالث فرق من آالب آشف األلغام تم تدريبها عن طريق صندوق الوعي باأللغام في 2008يار أ/مايووفي  .واليمن
 . هناك في نيروبي، وذلك لبدء العملاأللغام لمكافحة

ثيوبيا، العراق، إآوادور، أريتريا، اإلبيجان، البوسنة، الهرسك، آمبوديا، آرواتيا، أفغانستان، أذر: ميكانيكية في البرامج التاليةال  يتم استخدام نوع من القدرات 16
 ميكانيكية جديدة إلزالة على قدراتآوادور اإل آل من تشيلي وحصلتوقد  . واليمن،األردن، آوسوفو، لبنان، سريالنكا، السودان، طاجكستان، تايالند، أوآرانيا

من إحدى اآلالت  إلى رواندا قد نقلت (NPA) جمعية المساعدات الشعبية النرويجية آانتآب / أغسطساعتبارًا منو. رامجهااأللغام وذلك لإلسراع من إنتاجية ب
 .قبل ذلك يدويًا في رواندا عادة ما ُتجرى؛ وقد آانت عملية إزالة األلغام 5التزاماتها المنصوص عليها في المادة ب الوفاء فيبرنامجها في السودان للمساعدة 
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 مااأللغ مزيل يحتاجقد  ، بذلكومقارنة .يوم من أقل في )مربع متر 5000 حوالي( قدم آرة ملعب مساحة في منطقة أو واحدة، ساعة في من األرض
 17.المذآورة مربع متر 5000الـ مساحة لتطهير يوم 100 إلى

 

 منظمة اعتماد تم 2006 منذف .اإلعالم وسائل من خاصة ،ًاآبير ًااهتمام نالت ولكنها  فقطواحدة دولة في األلغام عن الكشف فئران ماستخديجري او
 تشتملو .موزمبيق في األلغام إلزالة الكاملة األنشطةب القائمة المنظمات إحدىآ األلغام إلزالة الوطني المعهد قبل من "أبوبو" يةالبلجيك البحث
 ااشتطاعو أنهم بالذآر وجدير . ميكانيكية مسننة قطع وآلة ،يدويًا األلغام إزالة فريقو األلغام، عن الكشف فئران من ًافأر 36  على"أبوبو" عمليات

 أن األلغام عن الكشف في الحيوانات استخدام مجال في رائد خبير ويرى .منطقة جازا في األراضي من مربع متر 43600 تطهير 2007 في
 في بها الوثوق ومدى االستشعار على القدرة في والكالب الفئران من آل تتساوىإذ  .الكالب لدور مشابهًا أو مكمًال دورًا تلعب أن يمكن الفئران"

 آأدوات مرخصة غير" الفئران أن موزمبيق في "تراست هالو" منظمة برنامج يشير ذلك، رغم 18.لكليهما مزايا وعيوب هناكو األلغام، عن الكشف
 والوقت والجهد التكاليف زيادة إلى الواقع في يؤدي مما الفئران، فحصته مربع متر كلل  البشريتطهيرال نم البد لذا ،"األلغام إلزالة رئيسية

 19".التطهير عملية إلتمام المطلوبين

 

 األراضي  إطالق
 الملغومة المناطق إلى خطورتهافي  المشتبه لتخفيض المساحات بالشفافية تتسم أنظمة أن تطور الوطنية السلطات على سيتعين األلغام مشكلة حلل

 النرويجية، الشعبية المساعدات جمعية برامج مديري أحد حسبما قاله ، بما يشبهيدالشد بالحذر نهج المتَبعال تسمي الحالي، الوقت وفي 20.المعروفة
 لألغراض األلغام إلزالة الدولي جنيف لمرآز ًاوفق ،لذلك نتيجة ".براءتها تثبت أن إلى مذنبة أنها على"  مشتبه في تلوثهاأرض قطعة آل مع تعاملال

هو ما يمثل مستوى و 21.منفجرة غير ذخائر أو ألغام علىآانت تحتوي  تطهيرها تم التي األراضي من المتوسط في  بالمائة3 من أقل فإن اإلنسانية،
 .للموارد ًاشديد ًاإهدار آذلكو ،األلغام إلزالة وطني لبرنامج كفاءةال عدم غير عادي من

 

 بأنجزئيًا  ًااعتراف هذا ويعتبر 22.الماضيين العامين في األلغام مكافحة مجال في الصدارة مرآز األراضي إطالق مفهوم احتلفقد  الواقع، وفي
 من مجموعة هناك بأن أفضل إدراك اآلن يوجد أنه آما 23.خطورتهافي  المشتبه المناطق تقدير في ت بشكل آبيربالغ قد المسح عمليات بعض

 البرامج في ينملالعل األمان من عالية وبدرجة بكفاءة خطورتهافي  المشتبه المناطق مع التعامل تتيح الشامل التطهير دون المستخدمة األدوات
 24والتقني العام المسح استخدام وآذلك ،أفضل بشكل منها والتحقق المعلومات جمع واآلليات األدوات هذه وتتضمن .منها على حد سواء والمستفيدين

 إلى أدى ما المسح، عمليات خالل من مربع آيلومتر 12000 آثر منعن أ 1996 منذ آرواتيا أفرجت مثال،لذا فعلى سبيل ال أآبر، بشكل الدقيق
 المساعدات جمعية من التقنية بالمساعدة إثيوبيا استطاعت ،2007 ومنذ 25. بالمائة92 بنسبة باأللغام تلوثهافي  المشتبه المناطق مشكلة خفض
 هابرنامج إطار في مجتمع 1000 من أآثر في والتقني العام المسح عمليات خالل من المربعة الكيلومترات من مئات عدة إطالق النرويجية، الشعبية

 المشتبه المناطق من منطقة آل مساحة ربع متوسط بتطهير والغأن في تقوم أنها "هالو"  منظمةأوردت ،2008 وفي .األراضي المستمر لإلفراج عن
 26).المسح خالل من يطَهر الباقي وأن( تطهيرًا فعليًا فقط خطورتهافي 

   

                                                 
 - الصادر عن مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، جنيف" 2008  لعامآتالوج معدات إزالة األلغام الميكانيكية" على سبيل المثال  انظر 17
 .2008آانون الثاني /يناير

 .2008آب / أغسطس15غام لألغراض اإلنسانية،  العمليات، مرآز جنيف الدولي إلزالة األلأساليب من هافارد باخ، رئيس قسم ة إلكترونيةلارس  18
 .2008أيلول / سبتمبر10 ،"هالو"سون، ممثل منظمة بمي من لورانس تة إلكترونيةلارس  19
 وارهام  وماريسجو. ي جودي ويليامز وستيفن د: وفي"، األلغاممكافحةاتفاقية حظر األلغام و:  ال غنى عنهاأداة"بوب إيتون، : فيهذا الرأي  يتضح  20

 .140-127 ص ،)رومان أند ليتلفيلددار نشر : 2008 (" واألمن البشري، ودبلوماسية المواطن،نزع السالح :حظر األلغام األرضية" )محررين(
 وتكنولوجيات هاوالتوعية بمخاطر األلغام إلزالة، اللجنة الدائمة " األراضيإطالق "،مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانيةلعرض تقديمي   21

 .2008حزيران / يونيو4 ، جنيفمكافحتها،
باالستفادة تصال المعني عدها منسق فريق االأ مناقشة ورقة، "5 الطرق المتاحة لتحقيق التنفيذ الكامل والفعال والمالئم للمادة لتطبيق آ "، على سبيل المثال انظر 22
 .2008تموز / يوليو- ة النسخة المعدل،)"النرويج( الموارد من
 القليلة األخيرة، هو ببساطة تصحيح للمعلومات غير األشهر األلغام في مكافحةالذي ظهر في مجال "  األراضيإطالق" مصطلح فإنوفقًا لما قاله أحد الخبراء،   23

 منذ أنها آانت ملغومة ، التي ظنتمستخدميها/يضامجتمعات، أي مالكي األرإلى ال األراضي إعادة فال يتم ." األلغام األرضيةمسح تأثير"الدقيقة التي يقدمها 
 .2007آانون األول / ديسمبر21 ،"هالو" منظمة ، مدير، من جاي ويلوبيةلكترونيإ رسالة!" البداية

 مثل مراجعة خرائط ، بوسائل غير تقنيةينَفذالعام هو الذي  يتفقون على أن المسح الناسلجدل، إال أن معظم ل ًاثيرمزال يعلى الرغم من أن تعريف آل منهما ال   24
 ،المناقشات مع مصادر المعلومات الرئيسية على مستوى المجتمع، في حين أن المسح التقني يستخدم طريقة إزالة األلغام يدويًاو الضحايا  أعدادحقول األلغام وبيانات

 .المبلَّغ عنهلتلوث  اتؤآد أو تنفي أو اآلالت التي ،آالب آشف األلغامأو 
 www.gichd.org" التخفيضطرق " األلغام في آرواتيا، مكافحةمرآز   25
 .2008 حزيران/ يونيو20، "هالو"رن آريب، مدير البرامج، منظمة ذ من ساةلكترونيإ رسالة  26
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   األراضي إطالقمبادئ 
 يثبت أرض أي فإن التحديد، وجه وعلى 27.معينة أساسية مبادئ تباعا لضمان وذلك األراضي إطالق تطبيق عند الحذر توخي من بد فال ذلك، مع

 أن  ال بداألراضي إطالق عملية أن آما األلغام، حظر اتفاقية تطلباتم استيفاء أجل من اإلنسانية للمعايير ًاوفق بالكامل  ال بد أن يتم تطهيرهاتلوثها
 مبادئ سبعة 2008 تموز/يوليو في قدمتها وثيقة في النرويج وضعت قدف 28.األلغام مكافحة مجال في بها المعمول والدولية الوطنية بالمعايير تلتزم

   :جودو ضرورة على تنص األراضي إلطالق

 الملغومة؛ المناطق لتحديدجيدًا  ومسجلة موثقة رسمية عملية •

 األراضي؛ تصنيف إلعادة وموضوعية محددة معايير •

 القرارات؛ وقبول يةالمجتمع مشارآةال من عالية درجة •

 ؛هاإطالق قبل األرض تسليمب تقضي رسمية عملية •

 التسليم؛ عملية بعد مستمرة مراقبة آلية •

 ولية؛ؤبالمس ةتعلقالم المسائل ةعالجلم رسمية طنيةو سياسة •

 .العملية وصف عند الستخدامها المصطلحات منمشترآة  مجموعة •

 

 خالل من هاإطالقو األراضي تقييم إعادة عملية أنب تقر أن ]األلغام حظر اتفاقية[ في األطراف الدول على ينبغي" :أنه الوثيقة ختام في جاء وقد
 الوثيقة، هذه في الموضحة األساسية المبادئ على تنطوي معاييرلو الجودة من عالية درجة على وطنية لسياسات ًاوفق تإذا تم التقنية، غير لالوسائ
 ل أآثر بشك"مناطق ملغومة " في وقت من األوقات تعتبر آانت التياألراضي لإلفراج عن وسيلة ولكنها 5/1 المادة لتنفيذ ًامختصر ًاطريق ال تمثل

    29".الثقة من وبمزيد دقة

 
 اإلنسانية لألغراض األلغام إلزالة الدولي جنيف مرآز مدق ،الشعبية الديموقراطية الو لجمهورية (NRA) التنظيمية الوطنية الهيئة طلب على وبناًء
 اإلجراءات وتحديد األراضي تصنيفل بمنهج أللغاما إزالة على لقائمينا لتزويد تخفيفهاو المخاطر إلدارة نموذج من خالل الو جمهوريةل العون يد

 المبدئية الدراسة اإلنسانية لألغراض األلغام إلزالة الدولي جنيف مرآز أجرى وقد ).األراضي تطهيرإلى  ووصوًال األلغام إزالة من بداية( المالئمة
 ولكن .2008 في أخرى ةتجربفترات ل منقح نموذج خضع ثم .2007 أوائل في أشهر ثالثة استمرت مبدئية تجربة لفترة خضعت التيو ،2006 في
 وال )الشعبية الديموقراطية الو جمهورية حالة في التنظيمية الوطنية الهيئة( الحكومة تقبل فلم .ليةؤوبالمس يتعلق وهام عالق موضوع هناك ظل

 30.النموذج ذاه باستخدام يفَرج عنها التي األراضي على تقع التي الحوادث ليةؤومس تحمل القائمين
 

  2008 و 2007 في عمليات المسح
 القديمة عمليات المسح خاصة - األلغام عمليات مسح تأثير الناتجة عن الملوثة األراضي مساحات تقديرات دقة مدى مخاوف بشأن هناك زالت ام

 تقديرات خفض إلى أدى مما ،2007 في والغأن يف األرضية األلغام تأثيرل مسح آبرى عملية اسُتكملت فقد 31.المشكلة حجم تقدير في بالغت التي
 من نتهاءاال وشك على الدولة آانت بيساو غينيا وفي 32؛مربع آيلومتر 250 من أقل إلى لتصل آبير بشكل البالد في بخطورتها المشتبه المناطق

 19 من ًاأقليم 13 في األرضية األلغام مسح تأثيرمن عمليات  نتهاءاال تم فقد ،السودان في أما ؛2008 آب/أغسطس في األرضية األلغام مسح تأثير

                                                 
 .32، ص 2007  لعامتقرير مرصد األلغام األرضية  انظر 27
 ومرآز (UNMAS)األلغام مكافحة  خدماتل األراضي من قبل دائرة األمم المتحدة إطالق األلغام بشأن لمكافحةيير الدولية آان يجري إعداد مسودة للمعا  28

تعليقات حول قد تلقت األلغام  افحةمك لخدمات دائرة األمم المتحدة آانتآب، /وبحلول شهر أغسطس. 2008جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية في 
 لخدماتدائرة األمم المتحدة  ة، من نول مولينر، منسق التقنيةلكترونيإ رسالة. للموافقة عليهامراجعة ال قبل إرسال المعايير لمجلس هاالمسودة وآانت بصدد دمج

 إطالق فتتناول، 08.21 المعيار رقم  مسودةألراضي، أما إطالقعملية /مفهوممجمل  08.20معيار رقم ال ول مسودةتتنا. 2008آب / أغسطس19 ،األلغام مكافحة
ولي إلزالة األلغام ، مرآز جنيف الد األلغاممكافحةي صصات من تيم الردنر، أخةلكترونيإ رسالة. عملية المسح التقني 08.22تناول تاألراضي بطرق غير تقنية، و

 .2008آب / أغسطس30، لألغراض اإلنسانية
باالستفادة تصال المعني عدها منسق فريق االأ مناقشة ورقة، "5 الطرق المتاحة لتحقيق التنفيذ الكامل والفعال والمالئم للمادة لتطبيق آ "، على سبيل المثالانظر 29
 .2008وز تم/ يوليو-  النسخة المعدلة،)"النرويج( الموارد من
 ؛2007شباط /، جنيف، فبرايرمرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، "لجمهورية الو الديموقراطية الشعبية تخفيفهانموذج إدارة المخاطر و  "30
 أيضًا مسودة المعايير انظر. 25، ص 2008 خالل ، غير مؤرخ لكنهفينتيان ،"2007  لعامالتقرير السنوي لقطاع القذائف غير المنفجرة" التنظيمية الوطنيةالهيئة و

 .www.mineactionstandards.orgمتوفرة على الموقع وهي  األراضي، إطالق األلغام بشأن لمكافحةالدولية 
  دقيقةها غير تقديراتآانت األلغام حيث يات مسح تأثيرعمل، ألقت موزمبيق باللوم على 5 المادة النهائي المنصوص عليه في ها موعدلتمديد الذي قدمته في الطلب  31

أدى تلوثها سابقًا في  التي آان يشتبه مساحات آبيرة من األراضي إطالقو ؛)2003( الوقت ذلك في آثيرين ثقة تنلفي آمبوديا لم عمليات المسح آما أن . ومضللة
عمليات  البوسنة والهرسك في اإلبالغ عن وجود مساحات أآبر من تلك المساحات التي وردت في تقديرات  ذلك، استمرتالعكس منوعلى . إلى زيادة تقليل أهميتها

 لديها، فقد استفادت بعض الشيء من نتائجه، مع أنها آانت تخطط إلعادة ُأجري الذي المسحثيوبيا التي انتقدت دقة إأما ).  آيلومتر مربع1200 (2003 المسح لعام
 .خطورتهافي المشتبه مسح جميع المناطق 

 وال، استطاعتغفي أنف.  وهي أشكال غير منتظمة تتبع الحدود الخارجية للمناطق الملغومة بمزيد من الدقة–تجاه زيادة استخدام األشكال المضلعة يدعم هذا اال  32
بقياس المنظمة رسم خرائط لألشكال المضلعة قامت لن نتيجة خطورتها، ولكفي تحديد أآثر من منطقة في ثالثة من إجمالي عدد المناطق المشتبه " هالو "منظمة

 خفض التقديرات المبالغ فيها على رسم خرائط لألشكال المضلعة المنافع التي تعود منفقط من إجمالي مساحة المنطقة المشتبه فيها، مما يشير بوضوح إلى % 6,4
 . في تلوثهاللمناطق المشتبه



- 
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 أيلول/سبتمبر في األردن فيلأللغام األرضية جرى  "تحسيني"مسح  توصل وقد 2008،33 تموز/يوليو بحلول باأللغام متلوثهفي  مشتبه ًاأقليم
   34.باأللغام تلوثهافي  المشتبه األراضي من ًامربع ًاآيلومتر 10,5 هناك زالي ال أنه إلى 2007

 

 يتوال ،2007 األول آانون/ديسمبر في المتحدة األمم مكاتب االنفجارات التي ضربت من التعافي يحاول األلغام مكافحة برنامج آان الجزائر، وفي
 أصبح 2008 آب/أغسطس من واعتباراًَ .األلغام لمكافحة الرئيسي الفني المستشار أوليجاس، ستيف بينهم من األشخاص من العديد اضحيته راح

  .2008 خالل يبدأس األلغام تأثيرلمسح  لدعم خطط عن األوروبية المفوضية أعلنت آولومبيا، وفي   .األولويات ضمن األلغام مسح لتأثير إجراء

 
 2007 في الملغومة المناطق تطهير

 األرضية األلغام مرصد أن إال 35،المسح من خالل األراضي إطالقة عملي نع حقيقيةال تطهير األراضيعملية  تمييز في المستمرة المشاآل رغم
 لألفراد مضاد لغم 191682 بتدمير وذلك ،2007 في باأللغام تلوثهافي  المشتبه المناطق من مربع آيلومتر 122  ما ال يقل عنتطهير تم أنه يعتقد
 ،آمبوديا ،أنغوال ،أفغانستان في األلغام مكافحة برامج خالل من األلغام من اتطهيره تم التي المساحات أآبر وآانت .للمرآبات مضاد لغم 10003و

  فقد،2006 في أما .36)أدناه الجدول أنظر( المسجلة  المطَهرةالمساحات مجموع من بالمائة 80 ما شكَّل ، والسودان ،العراق ،إثيوبيا ،آرواتيا
  37.الملغومة المناطق نم مربع آيلومتر 125 نحو تطهير البرامج استطاعت

 

 األلغام إلزالة مختارة برامج في 2007و 2006 في الملغومة المناطق تطهير

 2007 فيتطهير المناطق الملغومة  الطرف الدولة
 )مربعال بالكيلومتر(

 بالكيلومتر( 2006 في
 )مربعال

 25,9 27,5 أفغانستان

 6,9 3,3 أنغوال

 35,4 36,3 آمبوديا

 9,5 14,4 آرواتيا

 6,7* 7,5 إثيوبيا

 5,7 3,7 العراق

 1,3 5,9 السودان

 91,4 98,6 المجموع

  .تطهيرها تم التي الملغومة المناطق  بينفصلت لم إثيوبيا ألن المعارك يضاأرتطهير  تشمل*
 

  2007 في المعارك أراضي تطهير
 ولبنان الشعبية الديمقراطية الو وجمهورية والعراق وبياوإثي أفغانستان من آل في 2007 في المعارك أراضي لتطهير موسعة عمليات جرت

 يشكالن وسريالنكا أفغانستان دولتي أن رغم - المعارك أراضي من مربع آيلومتر 412  ما ال يقل عنتطهيرمن  البرامج إذ انتهت .وسريالنكا
 الشعبية الديمقراطية الو جمهورية في أغلبها - الُذخيرات من ذخيرة 100000 حوالي تدمير تم وقد 38.المسجل المجموع أرباع ثالثة نحو وحدهما
 310بـ يقدر ما قد طهرت البرامج آانت ،2006 عام وفي 39.العام ذلك خاللاألخرى  المتفجرة الحرب مخلفات من مليون 2,5 ونحو - ولبنان
 .المعارك أراضي من مربع آيلومتر

                                                 
 آذبت لكنها – وآسال االستوائية، شرق االستوائية الوسطى، ،النيل األزرق:  على وجه التحديد وهمواليات أربع إلى تضررام  األلغمسح تأثير بيانات  أشارت 33

 . أفغانستانمستوى تضررنفس على األلغام من  السودان أن تضررأسطورة 
 .شوفقًا لسجالت الجي) ة مربعات آيلومتر9 (2007 هذا الرقم زيادة عن تقدير عام  يمثل 34
 . تطهيرهاعن المغرب أبلغت آيلومتر مربع التي 256 الـسبيل المثال، ال يتضمن هذا التقدير مساحة فعلى  35
 . المساحات التي تم تطهيرهاعن مرصد األلغام األرضية بأرقام تبلغُتستثنى إيران حيث لم   36
 ومنات المسلحة الملكية الكمبودية بتطهيرها، حيث لم يتم التحقق من جودة التطهير  قيام القوورد آيلومتر مربع من األرض التي 16,5الـ  الرقم ال يشملهذا  37

 .22-21 ص، 2007  لعامتقرير مرصد األلغام األرضية انظر. بشكل مستقل المطَهرةالمناطق 
 . بصريتفتيشعبارة عن أغلبها  تطهير أراضي المعارك في سريالنكا آانت عمليات أن ورد  38

 . أن يكون عددًا آبيرًاالمرجح، ولكن من 2007 في تدميرها أثناء عمليات التخلص من القذائف المتفجرة جرىالتي  يراتعدد الذخب  فيتنامتفدلم   39



 مكافحة األلغام

27 

 ةختارم برامج في 2007و 2006 في المعارك أراضي تطهير

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   .الملغومة المناطقتطهير  شملي* 

 
 
 من 1056قد حدد  (MACC SL) لبنان جنوب في األلغام مكافحة لتنسيق المتحدة األمم مرآز آان ، 2008 تموز/يوليو من اعتبارًا بنان،ل وفي

 أطلق ه قدأن 2007 نهاية بحلول أعلن قد المرآز وآان .مربع آيلومتر 40,7 مجموعه ما تغطي والتي العنقودية الذخائر على تحتوي التي المواقع
 واصلت صربيا، وفي 40.مربع آيلومتر 37,5 إلى آان هذا العدد قد وصل 2008 حزيران/يونيو وبحلول ،المساحة هذه من مربع آيلومتر 32,6
 الوآالة أنورد  ،2008 آب/أغسطس وفي .التقرير  إعداد هذافترة خالل وآثاره الُذخيراتب للتلوث مسح إجراء النرويجية الشعبية المساعدات جمعية
 وذلك صربيا في نيس مطار في الُذخيرات إزالة بدأت قدآانت  EMERCOM)( الطوارئ إدارة وآالة وهي روسيا في األلغام إلزالة الوطنية
 .الروسية الحكومة من بتمويل

 
 5 المادة بالتزامات الوفاء

 اتفاقية دخول على سنوات تسع مرور فبعد .األلغام حظر اتفاقية يواجه الذي األآبر التحدي وه 5 المادة في الواردة بااللتزامات الكامل الوفاء إن
 ال وضع في آانت إذا ما تعلن أن 1999 عام في االتفاقية في ًاطرف أصبحت والتي األلغام المتضررة من الدول على يتعين ، حيز التنفيذاأللغام حظر
 مؤتمر في األطراف الدول عنه أعربت الذي الشديد التفاؤل تراجع وقد .سنوات العشر مهلة انتهاء قبل األلغام إزالة عمليات بإتمام لها يسمح

 حتى المقدمة التمديد طلبات تزايد بسبب وذلك المحدد الوقت في بالتزاماتها تفي أن المتوقع الدول عدد بشأن 2004 في لالتفاقية األول المراجعة
  2008.41 آب/أغسطس

 

 5 المادة تالتزاما إتمام
 جانب من الوفاء بااللتزامات ذلكبما في  ،2008-2007 في األلغام إزالة عمليات من االنتهاء عن إعالنات هناك آانت إيجابية، أآثر ناحية ومن
 الشعبية اتالمساعد جمعية أجرته مسح بعد( ماالويو ، )جيبوتي في ذخائرها تخزين منطقة حول ملغومة منطقة من األلغام إزالة( فرنسا

 بالتزاماتها الوفاء أعلنت التي األطراف الدول عدد  بذلكليصل ،)باأللغام تلوثهافي  المشتبه للمناطق تقني مسح بعد( وسوازيالند ،)النرويجية
  ).أدناه الجدول انظر( دول 10 إلى 5 المادةعليها في  المنصوص

                                                 
ران،  من داليا فة إلكترونيرسالة و؛maccsl.org، 3 ص  تاير،،"2007التقرير السنوي لعام "مرآز األمم المتحدة لتنسيق مكافحة األلغام في جنوب لبنان،   40

 .2008تموز / يوليو22مسؤولة اإلعالم وأنشطة ما بعد إزالة األلغام، مرآز األمم المتحدة لتنسيق مكافحة األلغام في جنوب لبنان، 
 انظر. 2009في لموعد النهائي المحدد لها ا تمديد النيجر أيضًا  تطلب، أن2008آب / أغسطسفي ،غير المؤآدمن  ولكن ،  آان من المحتمل41

 . من تقرير مرصد األلغام األرضيةعدد الاتقرير النيجر في هذ

تطهير أراضي المعارك  الدولة
بالكيلومتر  (2007 في

 )مربعال

تطهير أراضي 
 المعارك في 

بالكيلومتر  (2006
 )مربع

 107,7   148,8أفغانستان                       

 6,7* 4,5إثيوبيا                           

 99,5 6,5                      العراق    

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية              

42 47,1 

 3,4 26,6لبنان                             

 5,2 154 سريالنكا

 269,6 382,4 المجموع
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 5 مادةال التزامات  بالكاملأوفت التي األطراف الدول

 المحدد النهائي الموعد االلتزامب  الوفاءإعالن سنة الطرف لدولةا
 5 مادةال في

 2009 1999                    بلغاريا

 2009 2002                آوستاريكا

 2009 1994*                 السلفادور

 2009 2008                     فرنسا

 2009 2006                 واتيماالغ

 2009 2005                هندوراس

 2009 2006  مقدونيا

 2009 2008                   ماالوي

 2012 2005                  نامسوري

 2009 2007                سوازيالند

 ).التنفيذ حيز األلغام حظر اتفاقية دخول قبل( األلغام إزالة برنامج من االنتهاء تاريخ *

  
 بتلك الوفاء على قدرتها عدم 5 للمادة ًاوفق بالتزاماتها للوفاء نهائي آموعد 2009 عام لها المحدد األطراف الدول عدد ثلثي نحو أعلن وقد

 التمديد فترة عن فضًال بطلب تمديد تقدمت دولة آل في المتبقية الملوثة لمساحةل  تقديراتأدناه الجدول ويتضمن .المحدد الموعد في االلتزامات
 .المطلوبة

  

  2008 آب/أغسطس في فترة تمديد فترة تطلب والتي 5 لمادةا بالتزامات للوفاء نهائي آموعد 2009 عام لها المحدد األطراف الدول

المناطق الملغومة المقدرة الدولة الطرف       
 )بالكيلومتر المربع(

)بالسنوات( المطلوبة التمديدفترة 

 10 1800البوسنة والهرسك         

 1,2   670**                        *تشاد

 10 997آرواتيا                      

 1,8 1,6*                 الدانمارك

 8 0,5آوادور                  اإل

 3 10,5                   األردن   

 5 9موزمبيق                    

 1 0,3 واغنيكارا

 )10في البداية  (8 0,5بيرو                         

 7 11السنغال                     

 9,5 528ند                       تايال

 10 13المملكة المتحدة            

 5 0,2فنزويال                      

 5 243اليمن                        

 7 813زيمبابوي                   

  .أفضل شكل المتبقية الملوثة المساحة هماتحديد بمجرد آخر طلبب للتقدم نماركوالد تشاد تخطط *
  .الشمالية تيبستي منطقة في الملوثة المناطق تشمل ال **
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 المساحات من مربع آيلومتر 0,2 لديها فنزويال إذ أن .المطلوبة التمديد فترة وطول المتبقية الملوثة المساحات بين التوافق إلى واضح افتقار هناكو
 نفس وطلبت مربع آيلومتر 243 لديها اليمن أن حين في سنوات، خمسل التمديد طلبت ولكنها ،)قدم آرة مالعب أربعة مساحة يعادل ما أي( الملوثة
 متدنية مستويات تمثل الحاالت بعض طلبات في لها المخطط األلغام إزالة معدالت أن يبدوقد  حدة، على حالة آل مع تعاملنا إذاحتى و .تمديدال فترة
 300000 قرابة تطهيرمن  بيرو انتهت المثال، سبيل فعلى .الماضي في اإلنتاجية معدالتها من أقل األحيان بعض في وحتى اإلنتاجية، من للغاية
 في فقط مربع متر 192000 لتطهير سنوات يثمانل التمديد ناآل تطلب لكنها ،2000-1999 من الفترة في النائية يةالحدود منطقةال في مربع متر
 .المنطقة تلك

  
 مدني برنامج أآبر لديها المثال سبيل على فأفغانستان .المشكلة حجم تقدير في بشدة تبالغ الملوثة المساحات تقديرات بعض أن يبدو ذلك، على عالوة
 في األلغام مشكلة أن إلى  تشيرالتقديرات رغم أن ،تلوثها في المشتبه المناطق من مربع آيلومتر 800 نحو تطهير بهدف األلغام لمكافحة العالم في

 في األرقام تفتقر ولكن .أفغانستان في  حجمهاضعف من أآثرتساوي  والهرسك البوسنة في المشكلةحجم  آما أن .أفغانستان في نفسها هي زيمبابوي
 دولة 50 على أجراها التي دراسته من للتراث مارشال معهد خلص آماو .امتاريخه ما نظرنا إلى إذا ،قيةالمصدا إلى والهرسك والبوسنة زيمبابوي

 ملحوظ بشكل تتحسن أن يجب األراضي إطالق أنشطة لىع الالحقة البالغاتو للتلوث المستقبلية التقديرات نفإ ،األلغام المتضررة من الدول من
  42 .معنى له استخدامها يكون لكي  قياسيًاموحدة وتصبح

 

، واليمن وموزمبيق األردن مثل الدول، فبعض .2008 منتصف بحلول التي طلبت فترات تمديد الدول أحرزته التقدم من مجال واسع هناك آان آما
 من صغيرة مساحات فلم تطهر سوى ،وتايالند والسنغال وبيرو آوادوراإل مثل ،أخرى دول أما .األلغام زالةإل هابرامج في آبيرًا تقدمًا أحرزت قد

 تقم لم اآلخر، الجانب على .المقاييس بكل آاٍف غير المعدل هذا ويعتبر األلغام، حظر اتفاقية انضمامها إلى منذ باأللغام تلوثهافي  المشتبه المناطق
 في" األراضي تطهير بدء شرط مع بوضوح نافىيت ما وهو األخيرة، سنوات التسع في واحدة ملغومة منطقة بتطهير المتحدة المملكة أو فنزويال
 ."ممكن وقت أقرب

 
  تمديدال فترات طلب عملية
 مجموعة سعت وقد .التمديد ال تزال تفتقر إلى الوضوح الكامل طلبات في الفصل خاللها من يتم التي لعمليةا تآان ،2008 آب/أغسطس  من ًااعتبار
 على االتفاق إلى )الدائمة للجان المشارآين والمقررين المشارآين الرؤساءو األطراف للدول امنالث االجتماع رئيس( األطراف الدول من تحليلية
 ،2008 الثاني تشرين/نوفمبر 28-24 من الفترة في دهاعقان والمقرر جنيف، في األطراف للدول التاسع االجتماع تساعد أن شأنها من معينة نتائج
 )بيرو( األطراف الدول إحدى قيام عن آب/أغسطس من اعتبارًا جهودها أثمرت وقد .لبات التمديدمن ط طلب آل بشأن قرارات إلى التوصل على
 بعد وذلك االتفاقية، به تقضي لما وفقًا )ًامبدئي ًاشهر 22( محدد زمني إطار بطلب )نماركالد( أخرى دولة وقيام ،التي طلبتها التمديد فترة بتقليل
  .عينم إطار تقديم في البداية في فشلها

 

 التي تقدمت بها التمديد طلباتل تأييدها ،العملية المشارآة برأيها في منها لبُط بعد أن ،)ICBL( األرضية األلغام لحظر الدولية الحملة أعطت وقد
 هذه معظم وضيحلت تساؤالت تطرح أنها من الرغم على واليمن، واغونيكارا وموزمبيق واألردن )المعدل النحو على( نماركوالد وآرواتيا تشاد

 وفنزويال والسنغال وبيرو آوادوراإل من آل التي تقدمت بها الطلبات  وجدوى ومالءمةدقة بشأن آانت أشد الهواجس التي انتابت الحملةو .الطلبات
 األلغام لحظر الدولية الحملة ذآرت المتحدة والمملكة ويالفنزي بطلب يتعلق وفيما .المطلوبة السنوات عدد بخفض جميعًا أوصتهمف المتحدة، والمملكة
 حلول قبل تطهيرال عمليات أصًال تبدأ لم طرف لدولة التمديد منح مئالمال من آان إذا مافي بعناية تنظر أن األطراف الدول على ينبغي" : أنةاألرضية
  ".5 مادةال في المحدد لها النهائي الموعد

 

 5 بالمادة لتزامباال تتعلق أخرى قضايا
 ملغومة مناطق هناك آانت إذا  ما في عدد من الدول األطرافآان ال يزال من غير الواضح 2008 آب/أغسطس من اعتبارًا فإنه ،ورد أعاله آما

 يعد والتي 2010و 2009 عامي في نهائية مواعيد 5وفقًا للمادة   لهاالمحدد األطراف بالدول قائمة أدناه الجدول ويعرض .تتطلب التطهير متبقية
 .مؤآد غير ًاأمر المواعيد بهذه التزامها

                                                 
 .2008آب / أغسطس21 البرامج، معهد مارشال للتراث، ة من إليس بيكر، مديرة إلكترونيرسالة، "الدراسة الكبرى"طفات من ت  مق42
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 مؤآد غير التزامها يعد والتي 2010و 2009 عامي في نهائية مواعيد 5طبقًا للمادة  لها المحدد األطراف الدول

 االلتزام موضوع الطرف الدولة

  رسمي إعالن دون لكن طهيرالت عمليات انتهاء                جيبوتي

  مؤآد غير لألفراد المضادة باأللغام التلوث                  النيجر

  مؤآد غير لألفراد المضادة باأللغام التلوث                  ناميبيا

 مؤآدة غير تطهيرها يتم لم التي المناطق                  الفلبين

  في حده األدنىيبدو لألفراد المضادة باأللغام التلوث                 أوغندا

 

 الدائر لعنفل د تسربًافيما يع ،2007 في لألفراد المضادة باأللغام جديد تلوثب يبتصأ ،2013 آذار/مارس 1 في مهلتها تنتهي التي ،امبياغ أن ويبدو
 الجبل أن عتقدُي المقابل، وفي .ومداه التلوث عن 7 المادة عليه تنص لما ًاوفق تفصيلي تقرير حتى اآلن امبياغ مدتق ولم .المجاورة السنغال دولة في

  .اآلن حتى ًارسمي ذلك عن إلعالنا يتم لم ولكن األلغام، إزالة عمليات من انتهت قد )2017 نيسان/أبريل 1 في التي تنتهي مهلتها( األسود
 

 الوفاء يستوجب مصابين بتلوث وأوآرانيا الكونغو جمهورية آانت إذا ما الواضح  غيرآان ال يزال من 2008 آب/أغسطس من ًاواعتبار
 البيان أن غير .قبرص شمال في لغاماأل إزالة مسؤولية ًارسمي قبرص  أو ترآيا تقبل لم ذلك، إلى وباإلضافة .5 مادةلل طبقًا القانونية بمسؤولياتهما

 ترانسنيستريا جمهورية في الملغومة المناطق عن ةليؤومسال بقبولها تحمل اآلمال رفع قد مولدوفا عن 2008 حزيران/يونيو في صدر الذي
 .عليها واليتها ال زالت تؤآد حيث االنفصالية،

  
  قوديةالعن الذخائر بشأن االتفاقية في الواردةالتطهير  التزامات

 فيما تفصيًال أآثر النص جاء إذ .األلغام حظر اتفاقية من 5 مادةال تنفيذ من دروسًا العنقودية الذخائر اتفاقية التوصل إلى اتفاوضم لقد استفادت
 سيساعد األمر الذي ،شفافيةبال تتسم التي اإلجراءات حول التقارير إعداد تتناول التي 7 مادةال في وذلك التقارير، بإعداد الخاصة بااللتزامات يتعلق

 ًاوفق الملوثة المساحات  حجمعن تقرير تقديم األطراف الدول من طلبُيس خاص، وبوجه .العنقودية الذخائر إزالة جهود على اإلشراف مستقبًال
 .األلغام حظر اتفاقية في الحال هو آما ،تطهيرها تم التي الذخائر وعدد المساحات تلك مواقع عن فقط وليس ذلك، بعد تطهيرها تم والتي المقَدرة

  
 من غير الدول المسلحة الجماعات قبل من األلغام مكافحة
 الذخائر من لتخلصل عمليات وبشكل أوسع، األلغام، إلزالة محدودة عمليات األحيان بعض في من غير الدول المسلحة الجماعات لقد نفذت
 غير والذخائر األلغام تعليم في المتحدة األمم بعثةل مساعدةال البوليساريو جبهة متدق ،المثال سبيل على الغربية، حراءالص ففي 43.المتفجرة
 قطعة من الذخائر 830 من أآثر تدمير المتفجرة الذخائر من التخلص فرق استطاعت وقد .منها والتخلص ةصالحيال منتهية ةريوالذخ المنفجرة
 الالجئين إغاثة منظمةفي  اإلنسانية لألغراض األلغام إزالة وحدة فإن ذلك رغمو .2007 عاممن  األول آانون/وديسمبر  نيسان/أبريل بين المتفجرة

)TRRO (إيالم تاميل تحرير نمورل تابعةوال سريالنكا في (LTTE)، 2006 أيلول/سبتمبر في نشاطها توقف منذ األلغام إزالة أنشطة تستأنف لم 
 .المسلح الصراع وتجدد مواردها المالية لسريالنكا ةحكوم تجميد بسبب

  

 األلغام إزالة تأمين عمليات

 ففي .2008-2007 خالل سريالنكا في متزايدة مشكلةو والعراق، أفغانستان في األلغام مكافحةبرامج ل رئيسيًا تحديًا األمن غياب لقد شّكل
 مجموعة تضّمنو المناطق من غيرها على أثر ولكنه طالبان حرآة تتواجد فيها التي الجنوبية المناطق في وضوحًا أآثر ألمنا تهديد آان أفغانستان،

 (MDC) الكالب باستخدام األلغام آشف لمرآز التابعين األلغام مزيلي من ثالثة لقي فقد .اإلجرامية الجماعات فيها بما األخرى، العناصر من
 قتلو ؛2008 آذار/مارس في نوآخر سبعة قتل آما ،2007 أيلول/سبتمبر في الجنوبي قندهار يمإقل في مصرعهم إثر إطالق الرصاص عليهم

 لدى العاملين األلغام مزيلي من نااثن آما قتل ؛الشمالي جوزجان إقليم في )ATC (األفغان االستشاريين الفنيين منظمة لدى العاملين من خمسة
 الفنيين منظمة لدى العاملين األلغام مزيلي من 13 مسلحون اختطف 2008 آب/أغسطس وفي .ندوزق إقليم في الكالب باستخدام األلغام آشف مرآز

بعض القائمين  فقد آما 44.بمرآباتهم وااحتفظ هملكن أسبوع، بعد سراحهم ثم أطلقوا الشرقي، باآتيا إقليم في يعملون آانوا حيث األفغان االستشاريين
 .اإلجرامية الجماعات أو المتمردين شنها عليهم هجمات أو غارات في الدوالرات من اآلالف بمئات تقدر ومعدات مرآبات األلغام على إزالة

                                                 
 آانوا من مزيلي األلغام في أفغانستان 10تل على سبيل المثال، ُقف. من غير الدول للهجوم من قبل جماعات مسلحة  قد تعرضت بعض عمليات إزالة األلغامإال أن 43

 . إزالة األلغامبتأمين عمليات القسم الخاص انظر.  2008 وأوائل 2007واخر أيعملون لدى منظمات غير حكومية في 
مسلحون يطلقون "؛ www.irinnews.org، 2007آب / أغسطس7 ،)آابول ( لألنباءإيرين، وآالة " طالبانتكتيكاتقتل مزيلي األلغام يشير إلى تغيير في م "44

مصرع سبعة من مزيلي األلغام في "؛ www.alertnet.org، 2007أيلول / سبتمبر13 ،)آابول (رويترز، "ينختطفالمسراح آخر ثالثة من مزيلي األلغام األفغان 
 ، الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية؛www.khaleejtimes.ae، 2008آذار / مارس24، )آابول (فرانس برسوآالة ، " إثر إطالق الرصاص عليهمأفغانستان

 .2008آب / أغسطس22، "ًا إطالق سراح مزيلي األلغام المختطفين فوريجب"
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 وعدم السياسي االضطراب نتيجة 2007 حزيران/يونيو في الوزراء مجلس من بأمر األلغام لمكافحة الوطنية السلطة إغالق تم العراق، وفي

 .جديدة وزارة تحت مظلة ذلك بعد فتحها أعيد ولكن .قتله بعد ذلك ثم 2007 يارأ/مايو في  العام وآذلك بسبب خطف مديرهااألمن استقرار

  
 حرآة على صرامة أآثر ضوابط الحكومة فرض بسبب وذلك متزايد، بشكل صعوبة أآثر األلغام إزالة عمليات بيئة أصبحت سريالنكا، وفي

 إزالة على القائمون واجه آما .تاميلال نمور أيدي في وقوعها من الحكومة تخشى التي ،توالمتفجرا الوقود مثل واإلمدادات والمعدات األشخاص
 عليها تسيطر التي المناطق فيلالختطاف  األلغام مزيلي تعّرض وقد .تاميلال من أغلبهم آان والذين ،لديهم األلغام مزيلي منأل تهديدات أيضًا األلغام
 أو  قد رحلواتاميلال نمور عليها تسيطر التي األراضي فيالعاملين  األلغام مزيلي من الكثير أن آما حكومة،لل الموالية الميليشيات أو األمن قوات
  مختلففي مهام لتنفيذ تاميلال ألغام مزيلي نقل على مشددة ًاقيود أيضًا األلغام إزالة على القائمون واجه وقد ؛"المحلية األمن قوات" في قسرًا وادّنُج

 .المقاطعات

  
 أنشطة بتنفيذ دارفور إقليم في األمني الوضع يسمح لم السودان، ففي .األلغام إلزالة األخرى األنشطة بعض تقييد إلى الهجمات من الخوف أدى وقد
 إثيوبيا، عن ياإريتر تفصل التي المؤقتة األمنية المنطقة وفي .له مخططًا آان آما الطريق من التحقق تنفذ عملية ولم ،دارفور غرب في األلغام إزالة
 إزالة متعهد يملكها مرآبة تدمير في للمرآبات والمضادة حديثًا المزروعة األلغام تسببت 2007 األول آانون/ديسمبر خالل أنه المتحدة األمم أعلنت
 .األلغام مزيلي من اثنين إصابة عن أسفر مما المتحدة، لألمم تابع ألغام

  

  لغاماأل مكافحة تواجه أخرى تحديات
 الحد ستراتيجياتا أو التنمية خطط من آثير في األلغام إزالة إلى اإلشارة من الرغم وعلى 45.التنمية خطط في األلغام مكافحة لدمج الجهود تتواصل

 47.محدودًا يزال ال الواقع على أرض دمجال  مستوىأن إال 46للممارسين، نترنتاإل على شبكة ووجود الفقر من

 
 إلزالة، في اللجنة الدائمة 2008حزيران /ففي يونيو.  األلغاممكافحةوقضية المساواة بين الجنسين " التي ال تزال جارية"ال الشبيهة من األعمو

ملة منسقة الحوقالت . قضية اله الحملة السويسرية لحظر األلغام األرضية دراسة لهذبدأت، مكافحتها وتكنولوجيات هااأللغام والتوعية بمخاطر
 وجود منهج شامل للمساواة يتيح منظور جنساني في أنشطته لن إدراج األلغام بأن مكافحةهناك وعي متزايد داخل قطاع  ":إليزابيث ديكري وارنر

 األلغام مكافحة في مجالالفاعلين وأصحاب المصالح  مختلف قاموقد .  األلغام آثارًا أوسع نطاقًالمكافحةأيضًا سيجعل  بل،  فحسببين الجنسين
ومع ذلك، فإن التحسينات المتعلقة .  األلغاممكافحة من مختلفة أرآان مبادرات مثمرة وملهمة في أفرزما وهو سياسات جنسانية، بوضع وتكييف 

 يجبزال هناك العديد من الثغرات التي نب أخرى، فال األلغام ال تعني بالضرورة تكرارها في جوامكافحةبالمساواة بين الجنسين في أحد جوانب 
 . في أرض الصومال في آمبوديا وآوسوفو والسودان وآذلك مؤخرًاأبرزها و،زالة األلغام أعضاؤها من النساء فقطإل فرق ة عدتشكلتقد و 48.سدها

 

 

 

 

 

                                                 
 األلغام في دفع عجلة التنمية مكافحة مساهمةبكيفية  المتعلقة للمبادئ التوجيهية مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية مسودة أعد، 2007 في   45

 األلغام وبحوث التنمية، مرآز جنيف الدولي إلزالة مكافحة من شارمال نايدو، مسؤول الربط بين ة إلكترونيرسالة. المتضررةالية في المجتمعات عوالحد من الفقر بف
 .www.gichd.org انظرو ؛2008أيلول / سبتمبر2األلغام لألغراض اإلنسانية، 

 انظر( األلغام والتنمية مكافحة مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية شبكة افتراضية لممارسي الربط بين أنشأ،  2007شباط /في فبراير  46
www.gichd.org/lmad( من شارمال ة إلكترونيرسالة. 2008آب /تبارًا من نهاية أغسطس األلغام والتنمية اعمكافحة ممارس في مجال 200 أآثر من، وتضم 

 .2008أيلول / سبتمبر2نايدو، مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، 
يسرية للتنمية والتعاون،  الوآالة السودعم من ب،2007تشرين الثاني / في نوفمبر الدوليةلمعاقينا االستثناءات البوسنة والهرسك، حيث قامت منظمة  من بين 47

 من شارمال نايدو، مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض ة إلكترونيرسالة.  األلغام والتنميةلمكافحة برنامج جديد متكامل إلطالقبتنظيم مؤتمر في سراييفو 
 .2008أيلول / سبتمبر2اإلنسانية، 

يار أ/، الحملة السويسرية لحظر األلغام األرضية، جنيف، مايو واأللغام األرضية، من المفهوم إلى التطبيقنسنوع الج في" ،مقدمة "، إليزابيث ديكري وارنر48
2008 ،www.scbl-gender.ch.  
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 مخاطر األلغام ومخلفات الحرب المتفجرة  تعليم
 

 التطورات الرئيسية 
 تقييم إلى إجراء جهة بعد أي وآالة أو ى األلغام ومخلفات الحرب المتفجرة، فلم تسعمخاطر تعليملعديد من مشروعات وبرامج ا تقييم  منرغمعلى ال
 المؤشرات القليلة القابلة للقياس واحدًا من المخاطر تعليمبرامج  لمتلقيومن حيث الرصد، بقي العدد اإلجمالي . المخاطر ليمتعمدى فاعلية ل أوسع

 ، بزيادة عن2007  فيالمخاطرب مباشر تعليم تلقوا مليون شخص 8,4وأشارت التقارير المتوفرة إلى أن أآثر من . 2008-2007لهذا النشاط في 
 .  على اإلطالق 1 يسجله مرصد األلغام األرضيةالمخاطر تعليم مليون شخص، وهو أعلى مستوى من 7,3  والبالغ2006إجمالي العدد في 

 
 تعليم برامجحجم إلى نظر ال أنه لم يعد ُي األلغام ومخلفات الحرب المتفجرة، إمخاطر تعليمشخاص يستفيدون من األ  منًامزيد يبدو أن وفي حين
 ودمجها في المخاطر تعليمستدامة الجهود مزيد من الال أيضًا، ُبذلت 2008-2007في و. نجاحهال الحاسم المقياس على أنهابشكل عام  المخاطر
ع على تقليل يشجإلى الت تعليمال يقوم على نهج من خالل المعلومات مجرد تقديممج من  بعض البراإذ انتقلت.  للحد من المخاطرأوسعجيات استراتي
فيما " اللجة الدائمة" اليونيسيف في اجتماعات أفادتحسب ما ولكن .  على المخاطرمون عمدًااألشخاص الذين ُيقِد لدى  حدها األدنىفي المخاطر

 2. والبرامجات الجهود المبذولة لتحسين أداء المشروعيعرقل ما زال المخاطر تعليم  برامجعلى فاعلية الملموسة دلةن غياب األفإ ،اتالدوربين 
 

  2008-2007 في المخاطر تعليم

 أن أآثر من ثلثي إذ 3.في فترة التقرير السابقل ُسج الذي العدد، وهو نفس دولة 61 في المخاطر تعليم أنشطة ُسجلتخالل فترة إعداد هذا التقرير، 
توعية لل جرت أنشطة آما 5.في دول غير أطراف) 19( بينما جرت األنشطة المتبقية 4،)42( جرت في دول أطراف المخاطر تعليمأنشطة 

 . 2007 خالل  سقوط ضحاياممن سجلوا وخمس مناطق دولة 58 في المخاطر تعليم ىجرو 6. في مناطق غير معترف بها دوليًا آدولالمخاطرب
 

 األلغام معمول بها منذ زمن طويل، في دول مكافحةبرامج بها  وات والوفيات،صاباإل لمعدويرتفع فيها  ،شديدة التلوث دول في تعليمال ُقدمت برامج
 آثر من ألتعليمال آما ُقدمت برامج. فغانستان وآمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية أأبرزهاأطراف ودول غير أطراف على حد سواء، 

 6,1 (2007 حول العالم في عام المخاطر تعليم قرابة ثالثة أرباع إجمالي المستفيدين من مما يشكل آل على حدة، دول 10 شخص في 300000
 ). مليون

                                       
 مثل الفيضانات والتلوث بألغام جديدة  لمواقف طارئة،استجابًةيتم تنفيذها أنشطة محددة إلى  أيضًا ترجع جزئيًا إلى التوسع في برامج معينة لكنها  ترجع هذه الزيادة1

مرصد تلقاها  على المعلومات التي مبني الماضية، فهذا اإلجمالي العالمي ليس بأآثر من تقدير السنوات الحال في  آانوآما. منطقة تخزين الذخيرةفي وتفجيرات 
مة عبر وسائل وحيثما أمكن، تم استبعاد التوعية المقَد. دقيقة أو معلومات وافيةات ء توفير إحصادائمًا من يتمكنوا التوعية، الذين لم  من مقدمياأللغام األرضية

وفقًا و.  واحد أو في أآثر من مناسبة واحدةمقِدم التوعية من أآثر من تلقوا  الذينشخاصاأل تضمنلكن من شبه المؤآد أن الرقم اإلجمالي يو،  الجماهيرياإلعالم
 مليون 4,8، و2003 مليون في 8,4، و2004 مليون في 6,25، و2005 مليون شخص في 6,4بلغ  التوعية بالمخاطر ين تلقوافإن عدد الذلمرصد األلغام األرضية، 

 . 2002في 
 . 2008حزيران /يونيو 5، جنيف، مكافحتها وتكنولوجيات ها األلغام والتوعية بمخاطرإلزالة بيان لليونيسيف، اللجنة الدائمة 2
طبت التفيا من ُشآما . برنامج موسع للتوعية بالمخاطرإلى  مفتَرضة نتيجة لعدم وجود حاجة تطب ُشها، لكندولة 63البالغ  2006 عام  ُشملت استونيا في إجمالي3

والتي آانت التفيا في " التخلص من الذخائر المتفجرة" مدرسة تقديم آخر مستجدات وعدم، بعدم وجود برامج توعية 2007 ألنها أفادت حينها، مثلما في 2006قائمة 
 .  برامج توعية بالمخاطرعقدفي السابق ت

، البوسنة والهرسك، بوروندي، آولومبيا، تشاد، تشيلي، آولومبيا، آرواتيا، قبرص، جمهورية الكونغو  البيضاءوال، روسياغ أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أن4
ريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية يبيساو، هندوراس، العراق، األردن، آينيا، ليب-اتيماال، غينياوغالديمقراطية، اإلآوادور، السلفادور، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، 

 بلغتوأ. وا، بيرو، الفلبين، رواندا، السنغال، السودان، طاجكستان، تايالند، أوغندا، أوآرانيا، اليمن، زامبيا، وزيمبابويغالسابقة، موريتانيا، موزمبيق، نيكارا
أنشطة توعية في إجراء  عن الكويت آما أبلغت. لكنها لم تكن آافية لكي تشكل توعية فعلية بالمخاطر" المرتبطة باأللغام" أنشطة التدريب راء بعضإج عنالدش غبن

ج مولدوفا ألنها،  ولم تدَر.مستقبللل لم يكن من الواضح أي األنشطة آانت جارية وأيها آانت مخططة إال أنه، 7تقريرها المبدئي طبقًا للمادة ب المرفق 1النموذج 
 لم تعد وحدة حول األلغام األرضية، تضمنتالمدارس في  دورة اختيارية في حقوق اإلنسان 2007 جمعية الصليب األحمر الوطنية في تقديموعلى الرغم من 

 .  للتوعية بالمخاطرآامًال ًابرنامج
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، لبنان، المغرب، ميانمار، نيبال، باآستان،  ،ستانغيرق أرمينيا، أذربيجان، الصين، الهند، إيران، إسرائيل، 5

 .   ، الصومال، آوريا الجنوبية، سريالنكا، سوريا، وفيتنام)مقتصرة على الشيشان(روسيا 
 . آاراباخ، فلسطين، أرض الصومال، تايوان، والصحراء الغربية-ورنوغ آوسوفو، نا6
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 2007  في والوفيات مقارنة بمعدالت اإلصاباتالمخاطر عليمت تقديم

 
 2007 مستفيد في 300000 ألآثر من المخاطر تعليم الدول التي ُقدمت فيها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آما . السنغالفي من منطقة آازامانس المضطربة  حوادث األلغام وتدفق الالجئين بسبب في آمبوديا ةتوعية طارئأقيمت برامج ، 2008-2007وفي 
 أي برنامج جاد بحلول  قد بدأ، لكن لم يكنالمخاطر تعليمأنشطة خذت النيجر خطوات لبدء ات مضادة للمرآبات،  بألغام تلوث جديدلحدوث أنه نظرًا
 . 2008حزيران /يونيو

 
 تعليم مستويات وظلت. 2007 آذار/طق تخزين الذخيرة في مارسامنفي إحدى   وقعجابة طارئة النفجار في موزمبيق آاستتعليم أنشطةازدادت آما 

وفي البلدان المتبقية، حيث . وأشكال أخرى من التلوث) العنقودية (نشطاريةر االائستمرار التلوث بمخلفات الذخال نظرًا مرتفعة في لبنان المخاطر
برغم االحتياجات الناجمة عن تصعيد ( باستثناء تراجع بمقدار النصف تقريبًا في سريالنكا ، بوجه عامتعليمالأنشطة دادت  البيانات، ازتتوفر

 . وتراجع ملحوظ في فيتنام) الصراع
 

 توعية في أنشطة  قد قدمت ليبياآانت؛ 2008 في المخاطرتوعية لل األلغام، بادرت مصر وليبيا بوضع خطط مكافحة لأوسعوآجزء من برنامج 
لتقرير الحالي، رغم ا أنشطة توعية في صربيا وترآيا في فترة إعداد  أيولم يتمكن مرصد األلغام األرضية من تحديد. 2007 وليس في 2006
 . نشطة في السابقأل رصده

 
 جية والتعاون ستراتياألطر اال

ن يلقياس عنصرجية قابلة استراتيووجود )  األلغاممكافحةب وغيرها من القائمين المتضررةمع المجتمعات  (المخاطر تعليم التنسيق بين منفذي يعّد
جية آذلك؛ استراتي لديها ووجود تعليم التنسيق بين أنشطة بوجود ومنطقة واحدة دولة 24، أفادت 2008-2007في و. المخاطر تعليمفاعلية لن يأساسي
. جيةاستراتي، لكن لم يكن لديها  المخاطرتعليم  أنشطة ومنطقة واحدة أجهزة لتنسيقأخرى دول لدى تسع توآان.  منها دوًال أطراف21آانت حيث 

وهي مرآز  –  اليونيسيفقيامالبًا مع  األلغام تتولى دور التنسيق الرئيسي، غمكافحة، آانت مراآز تعليمال برامج أآبر التي ضمتوفي البلدان 
 رغم ذلك).  الفعليمنسقاالضطالع بدور الوفي بعض الحاالت ( بتوفير الدعم الفني والمالي - 7األمم المتحدةلدى  المخاطر تعليمألنشطة  التنسيق

ولبلوغ ذلك، اتجهت الجهود . تشجيعه دائمًا اليونيسيف في تنشط، وهو ما مخاطرال لتعليمآان هناك ترآيز متزايد على بناء قدرة وطنية مستدامة 
 . المخاطر تعليمالمدارس والمراآز الصحية، في نشر ورصد آصوب إشراك الوزارات والسلطات المحلية والمؤسسات المجتمعية، 

                                       
 . www.unicef.org" األلغام األرضية،: في حاالت الطوارئاليونيسيف " اليونيسيف، 7
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- 

   34 

 

 
 المعرضة في المناطق خاصة، ة محدودت، وإن آانالمخاطر تعليم بعض متقد أن الجيش والشرطة وقوات أمنية أخرى في بلدان عديدة وورد

 منظمات على صلة بجماعات وقدمت.  رسائل توعية للمدنيين في المناطق الحدوديةيقدمونجيش في الهند وباآستان أفراد ال أن وردآما . للصراع
 . 2007 في يانمار والصومالتوعية في لبنان ومأنشطة  من غير الدولمسلحة 

 
 لضمان إمكانية المتضررة األلغام والمجتمعات مكافحة والقائمين على الالمخاطر تعليم مقدمي التنسيق فعاًال إال إذا تم تبادل المعلومات بين وال يكون

درجة التغطية في المناطق ذات : وهذه بعض المؤشرات األساسية للتخطيط الفعال.  حسب االحتياجات الحقيقية والمستجدةالمخاطر تعليمتكييف 
 التجاهات في مسببات اإلصاباتا معالجة؛ والقدرة على للخطراألآثر عرضة  الفئات  إلى؛ والقدرة على الوصول والوفياتأغلبية اإلصابات

 لتعديلقليمية اإل ةملاعال الفرق من خالل تعليم  أنشطةأللغام في السودان بتنسيق المكافحةعلى سبيل المثال، قام مكتب األمم المتحدة ف. والوفيات
. لتنسيق المحليأمام ا تحديات أفرز  قدتعليم  ألنشطةن جددي أن قدوم منفذإال أنه ورد. األنشطة حسب االحتياجات المستجدة على المستوى المحلي

جية أآثر منها على تسهيل استراتي على إنتاج وثائق منصّبة األلغام بأن جهود التنسيق آانت مكافحةبقائمين  عدد من الصرحفي البوسنة والهرسك، ف
 األآثر عرضة للفئات عن استهداف غير آاف  المخاطرتعليم ألنشطة" مقاس الواحد يناسب الجميع "منهجوفي آمبوديا، أسفر . الفاعلينالتعاون بين 

 . للخطر
 
 بمراجعة، قامت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 2008في ف. المخاطر تعليمأو تنفيذ معايير /، تحقق بعض التقدم في تطوير و2008-2007في و

؛ المخاطر تعليم ديم آان أآثر الطرق شيوعًا لتقه حتى على الرغم من أنيالتصال المجتمعل ًا محددمرجعًا ألغت ف،2007المعايير التي وضعتها في 
 الوطنية ها الجودة لمعاييرضمانأدخلت البوسنة والهرسك العمل بإجراءات آما .  ذلك رآزت المعايير بدرجة أآبر على مشارآة المجتمعوبدًال من

 تعليممقدمي جميع ل صارمة اعتماد تضمنت متطلباتا  مشارآة المجتمع لكنهإلى ياسية لديها إجراءات التشغيل القتشر ولم ،المخاطر تعليمل
 . المخاطر

 
 لإلبالغ عن أنشطة 7تقرير المادة ب المرفق 1 من الدول األطراف قد استخدمت النموذج 31، آان ما ال يقل عن 2008 آب/اعتبارًا من أغسطسو

 إما غير ذات صلة أو غير قابلة للقياس أو لم المعلومات حاالت آانت عدة في إال أنه، 2007تموز /و مقارنة بيولي دول، بزيادة ثالثالمخاطر تعليم
 .   السابقةعوام األ عن ًا تغييرتشهد

 
 التحديات 

، المخاطر تعليممن حدث آثير   قده أنها الحظت أنهم من ذلكواأل. المخاطر تعليم أمام أنشطةتحديات البعض وجود ، الحظت اليونيسيف 2008في 
 أنشطةتكييف إلى آما رأت اليونيسيف الحاجة . سلوك الفي  مستدام إلى تغييريؤد لم بصفة دائمة،نشر  التي ُتالبسيطةالرسائل إلى جانب  ، ذلكإال أن
 غياب البيانات بسببغير أن ذلك واجه عراقيل .  التنميةةارئ إلى مرحلو الطة من مرحلتحولها في  للبلدان األوضاع المتغيرةناسب معتلت تعليم

بغيرها من نشاط هامشي مقارنة على أنها  دائمًانظر إليها  آان ُيالمخاطر تعليمن آذلك أل، والمخاطر تعليملية عا مدى فتبين التي الموحدةوالتقييمات 
     8. األلغاممكافحة المكونات

 
 تنظيمه مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام اشترك في، المخاطر تعليم، اتفق المشارآون في اجتماع للخبراء حول مستقبل 2008 آذار/سفي مارو

، وأن القطاع أصبح يتمتع طر للحد من المخااألوسع مكونًا مهمًا في الجهود  ما زالالمخاطر تعليم أن قطاعاإلنسانية واليونيسيف، على لألغراض 
أنها عجزت ، وال زالت رديئة التصميم والتنفيذ المخاطر تعليم العديد من مشروعات أن أيضًا ب أقرواني المشارآغير أن. بقدر متزايد من االحترافية

 يتحملون المسؤولية عن رصد تعليمبلقائمين  أن السلطات الوطنية واآما لوحظ. تطوير برامج مستدامة ومتكاملةل الالزمة إدخال التغييرات عن
 واإلسهام المخاطر تعليم  مجالجديد، لمراجعة التطورات في" ي توجيهفريق"وُاقترح إنشاء .  وجودتهاالمخاطر تعليم مشروعات تطبيقوضمان 

 . المخاطر تعليمبمجال  المتعلقة (IMAS) األلغام مكافحةل للمعايير الدولية مقررةفي المراجعة ال
 

  التقييم
انظر التقارير القطرية ( وإمكانيات التحسين أو التغيير المخاطر تعليم ألقت ببعض الضوء على نجاحات تقييمات، أجريت عدة 2008-2007في 

 ): من التفاصيلذات الصلة في هذا العدد من مرصد األلغام األرضية لمزيد 
 

  )2007(ألبانيا 
 تعليم[ أن الطبيعة الموسعة لبرنامج أن نخلص إلىمن المعقول " اإلنسانية أنه  لألغراضمرآز جنيف الدولي إلزالة األلغامأجراه  تقييم أفاد

 المخاطر تعليم صلة مباشرة بين  ما إذا آانت هناكواضح لم يكن من الإال أنه."  والوفياتاإلصاباتمعدل  الحوادث وخفضت معدلقد ] المخاطر
 . المخاطر تعليم الحوادث، وأوصي التقييم بتضمين تأآيدات حول األراضي المطهرة في رسائل وانخفاض

 
 ) 2007(البوسنة والهرسك 

لم يكن  المخاطر تعليمتدريس إال أن ، المخاطر تعليمالرغم من تطوير مواد معتمدة ل على ه أنفي الوسط المدرسي  المخاطرتعليمألنشطة وجد تقييم 
نشطة ألياسية الق أن إجراءات التشغيل آخرووجد تقييم .  ولم يكن من الواضح آيف آانت المدارس تشارك فعليًا وما هي الموارد المستخدمةموحدًا

 حيث لم المخاطر تعليم من ات فشل في تلبية احتياجات المجتمعيت من المشارآة المجتمعية، وأن االتصال المجتمعل للغاية وقليديةلتق  آانتتعليمال
ين على مقِدعدد الُمقلة  وات والوفيات معدالت اإلصابنخفاضال ًاونظر. تطهير في المستقبل القريبفيها عمليات يكن من المرجح أن يجري 

أنشطة  إثبات عالقة سببية بين تنفيذ ينتقييمال  من أييستطعولم . المخاطر تعليمتوقف دعم اليونيسيف ألنشطة فقد القدرة الوطنية، آفاية  والمخاطر
 . ات والوفيات وبين التراجع في معدالت اإلصابالمخاطر تعليم

                                       
 . 2008حزيران /يونيو 5، جنيف، مكافحتها وتكنولوجيات ها األلغام والتوعية بمخاطرإلزالة بيان لليونيسيف، اللجنة الدائمة 8
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  )2008-2007(إثيوبيا 
 تعليم اليونيسيف إلى وجود معرفة ضئيلة بلصالح اإلنسانية  لألغراض االحتياجات الذي أجراه مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغامتقييمص خل

وأوصي .  واستمرار الصراعات والوفي اإلصاباتمعدلع ارتفال ًا نظرالمخاطر تعليم  إلىوجود حاجة ماسةإلى  في المنطقة الصومالية، والمخاطر
 .  خارجيين ويطبق الدروس المستفادة من مناطق أخرى في أثيوبيافاعلين يدعمه ي مجتمعنهج اتباع بمييالتق
 

 ) 2007(لبنان 
 توفر بدائل اقتصادية ظل عدمفي  لكن تغير السلوك غير مرجح المخاطر تعليم ببرامج ة آبيرمعرفة الناس لديهم اليونيسيف أن لصالح تقييمد فاأ
أن ب أيضًا ميي التقوأفاد. وفر ضروريات مثل الوقود أو الغذاء أو الماءت أو ضروريًا دخًال تدر اإلقدام على المخاطر التي  التي تنطوي علىنشطةألل

ه من الضروري إدخال العمل بأساليب تقوم على  إلى التحسين، وأنتحتاججية موحدة يشكل تحديًا، وأن المواد ومهارات االتصال استراتي  إلىاالفتقار
 . م من برامج توعيةالمشارآة فيما يقَد

 
 ) 2008(نيبال 
 تعليم بوجود أنشطة تضررًا األآثر قاطعاتفي الم) المعرفة والوعي والممارسات (KAP المشارآين في استطالع من  بالمائة2,5 فد سوىستلم ي

.  السلوك اآلمنةمارسم ية أجهزة متفجرة وآيفتوجد بها باألماآن التي قد يكونوا على دراية م لالناسأن ب االستطالع فادأو.  في مجتمعاتهمالمخاطر
 مخلفات الحرب المتفجرة آان معتدًال وأن المجتمعات لديها أولويات أآثر إلحاحًا، مثل مرافق/أن التعرض لتهديد األلغامبأيضًا أفاد  المسح إال أن

 .  األساسيةيصح الالصرف
 

 ) 2007(طاجكستان 
مخلفات / لم تكن منسقة بالشكل المالئم وآانت غير قادرة على التصدي آما ينبغي لتهديد األلغامالمخاطر تعليمليونيسيف أن أنشطة ا  أجراهوجد تقييم

 المخاطر تعليم الذين يقدمون المدربون يقوم التقييم أن اقترحو. اتاالستطالع بيانات اإلصابات و عدم اآتمالالحرب المتفجرة، ما يعزى جزئيًا إلى
 . يتصال المجتمعاال لبناء قدرة المخاطر تعليم ًا على األلغام تدريبإزالة فرق تتلقىأن و أماآن أخرى، لتصل إلى أنشطتهم بتوسيعفي المدارس 

 
  رخط المعرضة للالفئات

 القائمين األوالدو الرجال غالبًا ما تكون األلغام ومخلفات الحرب المتفجرة تضررًا منفي البلدان األآثر  للخطرة المعرضة  الرئيسيالفئات إن
 العمل ؤدييفي بعض البلدان غير أنه . ةري الفقات واألقلي،ن داخليًا، والبدوي والنازح،نين العائدي، والالجئفي الهواء الطلقترفيه ال أو الكفافأنشطة ب

من في اليمن، تعتبر النساء والفتيات و. محددًامخلفات الحرب المتفجرة، وهو ما يتطلب استهدافًا / لمخاطر األلغامإلى تعريضهنالتقليدي لإلناث 
ة، والالتي لم  غير حكوميات الوصول إليهن بدون دعم من مدربات إناث من منظملم يتسَن عوامل ثقافية بسبب، لكن لخطرعرضة لاألآثر  الفئات

 . لتمويلا لنقص ًا خالل فترة إعداد هذا التقرير نظرالمخاطر تعليم  تقديمكن ناشطات فيي
 
، 2008-2007وفي .  في المخيمات أو قبل العودة، على سبيل المثال في تايالند وآينياالمخاطر تعليم برامج الالجئون أو النازحون داخليًا يتلقىو

 توطين للتزايد في إعادة  المخاطرتعليم األلغام في أوغندا، حيث استجاب منفذو مكافحةبرئيسي للقائمين الترآيز الآان النازحون داخليًا محط 
هناك آانت الصراع في تشاد، تصاعد ل ًاونظر. المعنية عاتاطق في المالتوطين المخيمات ومناطق إعادة لتصل إلىن داخليًا بتوسيع األنشطة يالنازح

 . ًا مطلوبآان ما  تلِبملنازحين داخليًا، لكن االستجابة لل تعليم إلى تقديمحاجة ماسة 
 
 في لغاملأل  جديد استخدامتسبب، آما على سبيل المثال في أفغانستان، حيث تعليم برامجل أولوية ًا ذاتبعينها أهداففئات  من الممكن فجأة أن تصبحو

 إلى إدراج المسافرين أو سائقي الشاحنات ضمن  المخاطرتعليمببرامج   السفر، األمر الذي دفع ببعض القائمينعلى طرقمزيد من الحوادث 
 تهديدالين حول  وبعض المنظمات غير الحكومية بتنبيه السائقالنقابات في النيجر، قامت تعليمبالمثل، رغم عدم وجود برنامج رسمي للو. برامجهم
 .  الذي تشكله األلغامالجديد

 
 األآثر الفئات غير قادرة على تحديد أو استهداف  المخاطرتعليم أآبر برامج البلدان التي تضم بلدان عديدة، بما فيها بعض ظلتمن جهة أخرى، 

ذ على أساس التهديد  آانت تنَفالمخاطر تعليمأن أنشطة على سبيل المثال، ذآر قائمون آثيرون في السودان ف. 2008-2007 خالل للخطرعرضة 
، وهو ما حال دون استهداف )الجاريةبما في ذلك نوع الجهاز المتفجر واألنشطة  ( والوفيات اإلصاباتعن  موثوقة، إذ لم تتوفر بياناتفتَرضالم

 .  محددةفئات
 

  على المخاطر  عمدًااإلقدام
 التخفيف تتيح تدابير المخاطر تعليمى عدد متزايد من منفذي  لذلك، تبّنواستجابًة. م على المخاطر باألنشطة االقتصاديةبط سلوك اإلقداتغالبًا ما ير

م مخلفات الحرب المتفجرة حتى بعد تلقيه/من حدة سلوك اإلقدام على المخاطر بالنسبة لألشخاص الذين استمروا في تعريض أنفسهم لتهديدات األلغام
هو برامج التطهير والتنمية، آما بروابط أفضل له  للحد من المخاطر وسع إلى نموذج أانتقاًالجيات ستراتي االوقد تضمنت. المخاطر تعليمبرامج 
 ومنهج المخاطر تعليمل منهج بما في ذلكوفي آولومبيا، تبنت اللجنة الدولية للصليب األحمر أيضًا استجابة متكاملة، . وال حسب ما يقالغ في أنجاري
مخلفات الحرب المتفجرة، / األلغامالمتضررة منلمناطق ا على  تحسين عملية وضع عالمات للحد من المخاطر، ساعية من وراء ذلك إلىأوسع

بناء مخلفات الحرب المتفجرة /لأللغاماالقتصادي -للحد من األثر االجتماعي) مثل بناء اآلبار( المساعدة اإلنسانية  أخرى من أشكال تقديمفضًال عن
  منهجإتباع إلى المخاطر تعليم نموذج المعلومات و استخدام من تحولحدثالديمقراطية الشعبية، في جمهورية الو .  احتياجات المجتمعاتعلى

 .  على المخاطرالذين يقدمون عمدًان سلوك من خالل مناقشة الخيارات وتقليل المخاطر للبالغيفي الير يتحفيز تغإلى  يهدف تواصل
 التوصيل المكثف للغاز إلى تزامن السلوك، آما في الشيشان على سبيل المثال، حيث  المرجو فييريتغال التنمية االقتصادية عن ومن الممكن أن تثمر

 أثناء جمع مضى مافيتقع  ت آانوالتيلمتفجرة مخلفات الحرب ا/ األلغاماإلصابات والوفيات الناجمة عنفي عدد  المستمر االنخفاضالمنازل مع 
 .  لوقودلالحطب 
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ن تراجع إذ أ.  على المخاطر العمديقداماإل أن تستأصل أنشطة المخاطر تعليمأنشطة قانونية مقترنة بالتدابير ال تستطيعفي بعض الحاالت، 

 ات المتعلقةتشريعال حول للخطرلسكان المعرضين ل لتقديم معلومات جزئيًا إلى تواصل جهود الشرطة يرجع في آمبوديا  والوفياتاإلصابات
 والمتعاملين فيها بفيتنام المعدنية  دراسة حول جامعي الخردةقد توصلتو. ا ومخلفات الحرب المتفجرة وعقوبات عدم االلتزام به المعدنيةالخردةب

 في العادةأن جامعي الخردة إلى  الدراسة خلصتو.  يحث على تغيير سلوآيقد) بدائل اقتصاديةبتحديد  مصحوبًا(أن إنشاء إطار قانوني إلى 
 ترآز على تزالما سلوك، ألنها ال  فيري الحالية غير آافية إلحداث تغيالمخاطر تعليم طرق إال أن بما يقدمون عليه من مخاطر درايةيكونون على 

 .  ترآيزها على إيجاد بدائل الوعي أآثر منرفع
 

  حسب التهديدات الجديدة المخاطر تعليم تكييف رسائل
مخلفات الحرب  األلغام ومخلفات الحرب المتفجرة أن التهديد الذي تشكله عدد ضحايا في المستمر االرتفاع يبينفي بلدان عديدة، قد 

، برغم المخاطر تعليم تحديًا رئيسيًا لرسائل يمثلبية مع مخلفات الحرب المتفجرة،  تعامل الصباألخصاألجهزة المتفجرة المحسنة، و/المتفجرة
 الفئات الطرق الستهداف إحدىتهديد محدد مع  للتعامل المخاطر تعليم يعتبر تغيير رسائلو.  األلغام في بعض المناطق بفضل التطهيرخطرتراجع 

ممنوع "لرسالة العالمية إلى ا" ال تحتفظوا بالقنابل في بيوتكم"نيبال، أضيفت رسالة جديدة مالئمة محليًا، في ف.  بوجه خاصللخطرالمعرضة 
وقد  الملغومة في الثمانينات، ءمن أبراج الكهربااألماآن القريبة  سكانترآز باألساس على  المخاطر تعليم  أنشطةفي بيرو، حيث آانتو!". اللمس

 والتي آانت قد أدت إلى زيادة ملحوظة ا في حقول الكوآالمرتجلةالتهديد الجديد الذي تشكله األجهزة المتفجرة ب الوعي لرفع 2007بدأت حملة في 
 .  والوفياتاإلصاباتمعدل في 
 

 معقدة إلى درجة ال تتناسب معآانت على سبيل المثال، ُوجد في لبنان أن أغلب المواد ف . أيضًا باللغة المستخدمةالمخاطر تعليم فاعلية رسائل وتتأثر
 المخاطر تعليم على فاعلية لم تؤثر آثيرًايقال أن معدالت األمية المرتفعة ف أما في أفغانستان. ةف المستهَديةسكانشريحة المستوى التعليم المنخفض لل

 المواد بلغات الجماعات العرقية المحلية، وفي ُأعدتديمقراطية الشعبية، في جمهورية الو الو. تعليم جلسة عقدب توزيع النشرات القتران نظرًا
وفي جامو وآشمير بالهند، أضيفت تحذيرات بلغة من لغات الدولة . ين إلى لغة السكان األصليين المحليالمخاطر تعليمرجمت رسائل اإلآوادور ُت

 .  عقب حملة عامة نظمها المجتمع المدني2007ام في إشارات التحذير من مخاطر األلغإلى ) رديةاُأل(الرسمية 
 

 التغطية واالستجابة 
مخلفات / ألغامالمعروف أن بها ناطقمال في للخطر المعرضة للفئات مالئمة مخاطر تعليم تقديم  استطاعبرنامجال أن  معناها"الكافية" التغطية إن

 23 في آافية آانت بشكل عام المخاطر تعليم  برامجوجد مرصد األلغام األرضية أنو. مستجدة االستجابة لألوضاع الاستطاع أيضًاحرب متفجرة و
 .  تتسم بالخطورةسلوآيات محددةل للخدمات عبر تحسين االستجابات ية توفير أآثر شمولتحقيق ها بمقدور أغلبغير أنه ما زال ،دولة وأربع مناطق

 
 تعليمجلت ُسوقد . الالزمة التهديد أو التغطية الجغرافية بدرجة تتناسب مع المالئمة المخاطر تعليم ه لم يتم تقديمأنفتعني " ةكافيغير ال" التغطية أما

 . 2006 آذلك و2008-2007، وفي منطقتين في 2006 في دولة 34 بـ، مقارنة 2008-2007 في دولة 38 في الكافية غير مخاطر
 

 آافية غيرتغطية 
 لدول األطرافا
 امبياغ أفغانستان
 واتيماالغ بوروندي
 هندوراس آمبوديا
 األردن تشيلي
 آينيا آرواتيا
جمهورية مقدونيا  قبرص

 اليوغوسالفية السابقة
 موريتانيا اإلآوادور
 واغنيكارا السلفادور
 السودان إريتريا

 طرافاألدول غير ال
 لبنان أذربيجان
 آوريا الجنوبية إسرائيل

  ستانغيرق

 مناطق أخرى
 أرض الصومال آوسوفو

 تايوان آاراباخ-ورنوغنا
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 آافيةتغطية 
 الدول األطراف

 مبيق موز ألبانيا 
 بيرو  الجزائر 
 الفلبين  أنجوال 

 رواندا  بيالروسيا 
 السنغال  البوسنة والهرسك 

 طاجكستان  تشاد 
 تايالند  آولومبيا 

 أوغندا  لديمقراطية جمهورية الكونغو ا
 أوآرانيا  إثيوبيا 
 اليمن  بيساو -غينيا

 زامبيا  العراق 
 زيمبابوي  ليبيريا 

 طرافاألدول غير ال
 نيبال  أرمينيا 
 باآستان  الصين 

 روسيا  الهند 
 الصومال  إيران 

 سريالنكا  الو الديمقراطية الشعبية  جمهورية
 سوريا  المغرب 
 تنام في ميانمار 

 مناطق أخرى
  ةالصحراء الغربي فلسطين 

     
رة إلى أن آثير من برامج  تجدر اإلشا،2008-2007 في آافية لم يتغير بشكل ملحوظ المخاطر تعليم تقدمأنها ورد  التي الدول عدد وفي حين أن

من  محددة فئات الستهداف أو المخاطر تعليم تتطلب  التيمناطق بعينهاالد  لتحديآافية، إن لم يكن أغلبها، آانت تعمل بدون بيانات المخاطر تعليم
 (LIS)مسح تأثير األلغام األرضية عمليات أو نتائج )  غالبًاغير المكتملة(صابات اإل بيانات  تستخدم معظم البلدانآما أن. معرضة للخطرالفئات ال

 غير دقيقة من وجهة وأ مستحَدثة بيانات مسح تأثير األلغام األرضية غير ه في آثير من األحيان تكونرغم أن، المخاطر تعليملبرامج تخطيط ال في
 أن تدفق وحرآة النازحين داخليًا قد غيرت من مستوى التأثير المنسوب إلى  األلغاممكافحة ب القائمونذآروال، غفي أنف. المخاطر تعليم ي منفذنظر

 واضح الحتياجات تقييممسح على  الشتمل يفي العراق والسودان، لم و.  أمنيةألسبابجميع المناطق في مسح ال تنفَّذ عملياتت؛ آذلك لم المجتمعا
 . المخاطر تعليم

 
 وتنسيق نستان والعراق حيث تعتبر تغطية، آما هو الحال في آل من أفغاالمخاطر تعليممدى آفاية  األمنية يمكن أن تعيق المخاوفمن الواضح أن و

وأدى تزايد الصراع إلى تقليص تغطية . مستوى جيد في مناطق معينة لكنها محدودة بشدة في مناطق الصراع الجاريعلى  المخاطر تعليم أنشطة
 .  نازحين داخليًايصيروا أن إلى المخاطر تعليمدد من مدربي  عآذلك دفع في سريالنكا، ومنع الوصول إلى بعض المناطق والمخاطر تعليموقدرة 

 
 تعليمفي شمال ألبانيا، توفر برامج ف.  مناطق أخرىفيلكن ليس و، المتضررة في بعض المناطق تعليمآافية لل لديها تغطية دولبعض الآما أن 
القذائف المتفجرة  متضررة من ال من البالدنحاء األخرىاأل التغطية في تقل أو تنعدم بينما المتضررين للسكان من آافية تغطية أآثر المخاطر
 لفئاتل المقَدمة تعليم ألنشطة آافية والفلبين، تغطية جغرافية غير روسيا البيضاء، مثل المتبقي الصغير أو الخطرولدى بعض البلدان ذات . المتروآة

 .  في حد ذاته ضئيلأن الخطرالمعرضة للخطر، رغم 
 

 األنشطة 
تدريب ( المجتمع وسط المخاطر تعليموالتدريب؛   المخاطرتعليم الطوارئ؛ ت في حاالالمخاطر تعليم: 2007 في المخاطر تعليمأنشطة شملت 

الجموع أو ، أو في أحد الوالدين إلى الطفل، أو من الطفل إلى الطفل، أو من الطفل إلى أحد الوالدينن م المخاطر تعليماللجان المحلية، أو نشر 
معرضة ال لفئة من الفئات، عادة لجمهور عام، لكن أحيانًا والمقروءةمن خالل وسائل اإلعالم المسموعة (؛ نشر المعلومات العامة )المحافل العامة

 –  وبينما ال يزال شائعًا-ي  االتصال المجتمعلم ينلومع تزايد الترآيز على االستدامة، ). و الصيادين أو المزارعينللخطر مثل العمال الموسميين أ
 ذلك مع .المخاطر تعليم باعتباره مستقبل آثيرًا له يرَوج آان حينمن جانب القائمين في فترة إعداد التقرير السابق الذي ناله  نفس القدر من االهتمام

 . ، مثل السودانالدول في بعض من المتطلبات المحددة  المجتمعي االتصالت زيادةآان
 

 لعدد من برامج النهج هذا قدمها الفرص التي الضوء على 2007 اإلنسانية في  لألغراضمرآز جنيف الدولي إلزالة األلغامأجراها  دراسة ألقت
 المخاطر تعليم آان األآثر ارتباطًا بأنشطة يوال، أن االتصال المجتمعغنأووجدت إحدى دراسات الحالة، حول .  األلغام ومدى االستفادة منهمكافحة



- 

   38 

 

ي آان ذ، اليةتنمية المجتمعالشمل للحد من المخاطر، بما في ذلك التطهير واألبرنامج ال ليصل إلى يالمجتمعوأنه قد يكون من المفيد توسيع االتصال 
 األوسعضمن اإلطار  يالمجتمع إلى االتصال بشكل متزايد، آان القائمون يشيرون 2007وفي . األوحد التعليميمكون ال يشكل فيه المخاطر تعليم

ام فهناك حاجة  األلغمكافحة قائم على المشارآة في محوري آنهج يالمجتمع االتصال اتباع أنه إذا آان يراد أفادتللحد من المخاطر، لكن الدراسة 
 .  واالتفاق على مجموعة من المعايير الدنياالمناهجإلى توحيد 

 
  الطوارئ ت في حاالالمخاطر تعليم

 مثل معينة أحداث بسبب فحسب، وإنما أيضًا ات الصراعبسبب، ليس 2008-2007 الطوارئ في ت في حاالالمخاطر تعليم  إلىحاجةال استمرت
 المخاطر تعليمفي سريالنكا، حاولت اليونيسيف والمنظمات الشريكة لها تحقيق التوازن بين أولويات ف. الفيضانات أو الزيادة المفاجئة في اإلصابات

حدوث  لمواجهة الطوارئ أيضًا ت في حاالالمخاطر تعليمخدمت آما اسُت. تصعيد الصراعل ًا المستجدة نظرالمخاطر تعليمالقائمة وبين احتياجات 
آذلك احتاجت . ، بما في ذلك في ألبانيا وموزمبيق2008-2007سلحة في األتخزين لطق اتلوث بمخلفات الحرب المتفجرة عقب تفجيرات من

التي لم مناطق الوحتى في . م األلغاالمتضررة من بعض المناطق التي غمرتلفيضانات ل  استجابًةة الطارئالمخاطر تعليمموزمبيق إلى استخدام 
 تعليمتباشر برنامج " هالو تراست"على سبيل المثال، لم تعد منظمة ف. تعليم للمتبقية قدرة فمن المفيد وجود، تعليمبرنامج رسمي للألى  تحتاج

 . مطهرةالطق امنإحدى الغمًا إلى عاجلة عندما حمل النهر لمحلية  المخاطر تعليمفي أبخازيا، لكنها استجابت ب المخاطر
 

  في المدارس المخاطر تعليم
هم ي، بمن فآثير من الناس، وللوصول إلى ًا مستدام نشاطًاالمخاطر تعليمل الرئيسية لجعل بحد السأ  هو في المناهج المدرسيةالمخاطر تعليم دمج إن

 يحتكون غالبًا األطفال الذين وهم المدرسة، يذهبون إلى األطفال الذين ال إذ ال يستهدف أيضًا سلبياته النهجلكن لهذا و. خطر المعرضة للالفئات
 خارجها، على جمع الخردة وأ في المدرسة  سواء، أحيانًاتشجيع األطفال آما يتم.  أنشطتهم المعيشيةممارسةمخلفات الحرب المتفجرة أثناء /باأللغام
 .   الكسب االقتصاديلغرض دنيةالمع

 
 : هي 2008-2007 خالل في المناهج المدرسية المخاطر تعليمعلى دمج األمثلة  وبعض
 األلغام، لكن أيضًا في المتضررة من في المناهج المدرسية، باألخص في المناطق المخاطر تعليماستطالعي ل-قامت ألبانيا بدمج تجريبي •

 ؛ المخاطر تعليم تلقي والتي لم يسبق لها تروآة المتفجرة المالقذائف المتضررة منبعض من المناطق الكثيرة 
هج  في المنالمخاطر تعليم لتضمين 2007 خالل األلغام على مذآرة تفاهم مع وزارة التعليم مكافحةلفي أفغانستان، وقع المرآز الوطني  •

  في وزارة التعليم؛ و المخاطر تعليمالمدرسي وإنشاء إدارة ل
 .  وزارة التعليمخطط في ته وأدرج2007 في أواخر المخاطر تعليمتقديم  لًا استطالعيًامشروعاليونيسيف  أنهت ،في طاجكستان •

 
.  اإلنسانيةالمخاطر تعليم  دورات التدريب العسكري على حساب برامجضمن المخاطر تعليم  أنشطة مثل أرمينيا، زادتالدول، أنه في بعض غير

 التي مساعدةمن الرغم البوذلك عامة، السالمة الصحة وللقضية بدًال من أن تكون  العسكري بالمدارس الثانوية، التأهب في منهج تعليم وُأدخلت
 .  عن قلقهابعد ذلكب المدرسين وإعرابها تدريل مضى ما اليونيسيف فيقدمتها

 
  األلغام مكافحة  المجتمعية واستجاباتالبالغات

 البالغات أغلب فيق يفإذا تم التحق.  المشتبه في خطورتهاالعناصر عن السلطات المسؤولة إبالغ متلقيها ما تطلب من دائمًا المخاطر تعليمإن 
 تعليم ثقة المجتمع عندما تتأآد فعالية معلومات سيتم إرساء ومخلفات الحرب المتفجرة/ األلغامستزالاء الخطرة واآتشافها،  األشيعنالمجتمعية 
 هذه  أثمرتإذ، 2007مخلفات حرب متفجرة في /ألغام اآتشافات عن ًا عامإبالغًا 218 إلى المخاطر تعليموا، استجابت فرق غفي نيكاراف. المخاطر
 ).  حرب متفجرةات مخلف4681 وًامالغمنها أ 164آانت  (قذيفة 4845بعد التحقق منها عن تدمير  البالغات

 
مشتبه في خطورتها، أو إذا آانت االستجابة شديدة البطء، فإن تصورات ال عناصر العن للبالغاتإذا لم تكن هناك استجابة ف،  من ذلكوعلى العكس
 تطهير إلى أجهزة مثيرة للشبهة عن في بعض األحيان البالغات أدتفي أوغندا، ف.  األلغام تتأثر سلبًامكافحة والمخاطر تعليم جدوى المجتمع حول
ورغم . 2007تطهير في لل ًا طلب232 المخاطر تعليم أحد مقدميوفي أفغانستان، تلقى . ، لكن االستجابة آانت تأتي بعد وقت طويلغير مخَطط

وفي لبنان، ذآر عدد من القائمين .  دليل على أنها أسفرت عن تطهير أيالمنطقة، فلم يكن هناكفي  األلغام مكافحةلى مرآز ع جميع الطلبات عرض
 وضعه مرآز موارد األلغام مييد تقفاوأ.  التي تصادفهممتفجرةالحرب المخلفات /لغاماألعن  يبلغونها الجهة التيأن األهالي آانوا غير متأآدين من 

مخلفات / األلغامعن اإلبالغ أحيانًا من خافوا األهاليأن الجيش لم يستجب لطلبات األهالي بتطهير األلغام ومخلفات الحرب المتفجرة، وأن باألرضية 
 .  القبض عليهمُيلقى ومشروعة بالتورط في أنشطة غير واتهمُي أنالحرب المتفجرة خشية 

 

  المخاطر تعليماللتزامات القانونية بتوفير ا
.  األلغاممخاطر تعليم المساعدة لبرامج تقدمبأن " في وضع يسمح لها بذلك " حظر األلغام آل دولة من الدول األطرافاتفاقيةمن ) 3 (6تدعو المادة 

 ًا قويًار العنقودية دعمائ اتفاقية الذخلذا تقدم.  لهؤالء المعرضين للخطرالمخاطر تعليم ن توفربأ المتضررة اشتراط محدد على الدول ُيفرضوال 
ضمان نشر  لالمخاطر تعليم "بتنفيذ أنشطةتحديدًا  المتضررةوتلزم هذه االتفاقية الدول . قوديةنالعالذخائر من  بشدة المتضررةللبرامج في المناطق 

، مع األخذ بعين االعتبار " التي تشكلها مثل هذه المخلفاتالمخاطربر العنقودية أو حولها ائ المدنيين الذين يعيشون في مناطق ملوثة بالذخبينالوعي 
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 في الحسبان المعايير األخذ الدول األطراف أيضًا يجب على، طرالمخا تعليم خالل تنفيذ أنشطة و9.ين والمساعدة الدولي التعاونبشأن 6أحكام المادة 
  IMAS(.10 ( األلغاممكافحةالدولية، بما في ذلك المعايير الدولية ل

 

                                       
ذلك أن توفر المساعدة التي لديها القدرة على األطراف آل دولة من الدول على " على أن 6تنص المادة . ر العنقوديةائ، اتفاقية الذخ)ه)(2(4 المادة 9

". االتفاقيةهذه  من 4 المادة وفقًا ألحكام... التوعية بالحد من المخاطر ب ... فيما يتعلق هاووضع أولويات  االحتياجات والتدابير العمليةمييلتحديد وتق... 
 .  األسلحة التقليديةلمعاهدةالخامس بشأن مخلفات الحرب المتفجرة  من الملحق الفني للبرتوآول 2، والمادة 5انظر أيضًا المادة 

 . ر العنقوديةائمن اتفاقية الذخ) 3(4 المادة 10
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 مساعدة الضحايا

 
 التطورات الرئيسية

في و.  األلغام وإزالة األلغامات بعد برامج تدمير مخزون المضادة لألفراد  اتفاقية حظر األلغامفي ترتيب أولوياتموضوع مساعدة الضحايا يأتي 
 الجهود المبذولة لعالج مئات اآلالف في رةآان متقطعًا بدرجة آبيتقدم ال إال أن، 2008-2007 تحسينات تسير بخطى بطيئة في  أن هناك وردحين

، 2009-2005 خطة عمل نيروبي ومع بقاء عام واحد على انتهاء. دمجهممن الناجين من األلغام ومخلفات الحرب المتفجرة وإعادة تأهيلهم و
إلعادة تأهيل عدد آبير من الناجين " ة آبرىوليؤمس" التي تقع على عاتقها 25 الـ الدول التحديده على جميع الدول األطراف، وعلى وجسيتعين

 خطة عمل لكي تكون جهودها تكثيف، )VA25المعروفة باسم و،  و أطراف في اإلتفاقيةالتي بها أآبر عدد من الضحايا 25الدول الـمجموعة (
 .  في حياة الناجين وأسرهم ومجتمعاتهمًا حقيقيًا فرققد أحدثتنيروبي 

 

 2008-2007لضحايا في الفترة مساعدة ا
 من إعادة تأهيل الناجينلرعاية و  المساعدةمتقدس في وضع يسمح لها بذلك ة طرف دولآل "أنمن اتفاقية حظر األلغام على ) 3 (6تنص المادة 

في وضع " أن جميع الدول األطراف -رغم عدم ورود نص صريح بذلك  –وُيفهم من االتفاقية ...".  ًا واقتصاديًا وإعادة دمجهم اجتماعياأللغام
ولكي تؤتي هذه  . مباشر أو من خالل الدعم الدولي المناسببشكل، سواء المتضررةمساعدة الناجين وآذلك أسرهم ومجتمعاتهم ب" يسمح لها بذلك

 وإعادة ،الدعم النفسيو، البدني وإعادة التأهيل ،اية الطبية الطارئة والمستمرةنهج آلي يتضمن الرعم تقديمها من خالل يجبالمساعدة ثمارها، 
حيثما   القائمة، واالستفادة من البنية التحتيةاإلعاقةأن تنطلق هذه المساعدة من مبدأ احترام حقوق جميع ذوي ويجب . الدمج االجتماعي واالقتصادي

 . أمكن
 

 فهم االحتياجات
 الخاص الفصل انظر(احتياجاتهم آذلك  و، غير معروف في الغالبية العظمى من الدولمخلفات الحرب المتفجرة/عدد الناجين من األلغام ال يزال

 ").اإلصابات والوفيات"بـ
 
ر     في و ذا التقري داد ه رة إع ايو ( فت ار /م ايو  2007 أي ار / وحتى م دة، سعت  )2008 أي ى   دول ع ات         إل ع البيان ة جم ذه الفجوة من خالل تحسين عملي ي  ،سد ه ا يعن  م
 : الناجينعمليات مسحقواعد البيانات أو " فتنظي"
 . لدى المنظمات الشريكة الموجودةبدأت البوسنة والهرسك مراجعة ودمج قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالضحايا •
ى حد    / ضحايا األلغامحولين المعلومات  إلى تحس  المعَدل األلغام األرضية    مسحفي األردن، أدى     • ر مخلفات الحرب المتفجرة إل  المعلومات  توحدت  حيث ، آبي

 .2008  فياإلعاقةذوي  لعملية مسحآما ُأطلقت . الموجودة في قواعد البيانات المنفصلة
 .1964يا منذ عام  للضحاعلى مسح "نظام المعلومات لضحايا الو" إطالق اشتمل، قراطية الشعبيةوجمهورية الو الديمفي  •

 
ـ  مجموعة  من دول 19 فيما ال يقل عن    خاصة -  من الدول  عدد هائل ففي  . ال تكفي معرفة عدد الناجين فقط لتحديد احتياجاتهم       و اب صورة واضحة     - 251ال ان غي  آ

 :بشكل آاف أمام تقديم الخدمات ًاالحتياجات الناجين يمثل عائق
سية  ة عقب ت احتياجات الناجين آان  عن المعلومات   قلة أن   المساعدة في آرواتيا، وجد القائمون على تقديم      • ام  رئي ساعدة  أم ديم الم ة    ف ، تق ات الحكومي ناشدوا الهيئ

 .إليجاد حل لهذه المشكلة
ام  مكافحة نظام إدارة معلومات      " قاعدة بيانات    في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لم تحتوِ      • ى التفاصيل ال     )IMSMA" ( األلغ ة إل   عل يم جراء   الزم م  تقي   مالئ

 .نقص المواردل نظرًا 2006 فيه ؤ تقييم االحتياجات الذي آان من المقرر إجرايتسنى إجراءولم . حتياجات الناجينال
ة  ذآرت موزمبيق في طلب   • د المهل ا وفق  ة المحدد تمدي ادة  ًا له در 5 للم زال      ًا أن ق ات الخاصة بالضحايا ال ي د  " من البيان ا وأن" تحت التأآي الوضع  "عكس  تال  ه

 .  مخلفات الحرب المتفجرة في البالد/للناجين من األلغام" الحقيقي
 .نشاء قاعدة بياناتإل ةحاجال تضاربت تصريحاتها بشأن  إنشاء قاعدة بيانات للضحايا ونحو ًالم تحرز صربيا تقدم •
 .االقتصادية للناجينوة  شبكة الرصد الوطنية وإدراج المؤشرات االجتماعي إنشاءتجمدت جهودفي أوغندا،  •
 .لضحاياا لمساعدة اتباع نهج طبي وتقييدي واستمر البرنامج في بشكل آاف، لم يتم تقييم احتياجات الناجين ًافي اليمن، رغم اآتمال بيانات الضحايا نسبي •
 
 :2008-2007 في ،على نطاق محدودإن آانت أغلبها  و، إجراء تقييمات لالحتياجات في دولة عدتبدأ
ديم       تديره غير المنفجرة في آمبوديا الذي       الذخائر/نظام المعلومات لضحايا األلغام    يعيد أن   من المقرر آمبوديا، آان   في   • دء تق ة ب ر الحكومي  إحدى المنظمات غي

 .  بعد توقف دام ثالث سنوات2008 آب /االقتصادية عنهم في أغسطسوالمساعدة للناجين وجمع البيانات االجتماعية 
ذه االجتماعات    إال أن .  بالخدمات المتاحة   عريفهمفهم احتياجاتهم بصورة أفضل وت    لا اجتماعات للناجين آوسيلة      آولومبي نظمت • م   ال  آانت محدودة   ه نطاق، إذ ل

 . تقديم مساعدة أفضلآي يتسنى لهاوذآرت آولومبيا أنها بحاجة إلى إحصاء عدد الناجين .  من الناجين180يستفد منها سوى نحو 
 .  الخدماتمقدميتنسيق العمل بين ل، وذلك تلقاها هذا الملف المساعدة التي يتضمن بحيث ناٍجملف لكل يحتوي على  نظام علىلبنان العمل  بدأت 2008في  •
 أن المرآز قد شرع في ووردلضحايا ا/ األلغاممكافحة األلغام بتوحيد قواعد البيانات القائمة الخاصة بمكافحةفي السنغال، رغم عدم اآتمال البيانات، قام مرآز        •

 .  هذه المساعدة في قواعد البياناتعنإدراج معلومات 
ك،  .  الناجين بحاجة إلى فرص اقتصادية أغلب إلى أن    إقليمين في   يجرُأفي السودان، أشار تقييم احتياجات الناجين الذي         • ات الضحايا   نإف ومع ذل وِ   بيان م تحت  ل

 . االستفادة منهاالمساعدةن على تقديم يلقائمل تحقارير ترد ببطء شديد لم يعلى تفاصيل آافية وآانت الت
ت  لالحتياجات ال   ًاأجرت طاجكستان تقييم    • ضحايا، و     س ات ال ا           لكمال بيان ساعدة الضحايا وترتيبه شطة م ة ورصدها،     حسب لتخطيط ألن ذلك  األولوي  حسين تل وآ

 .لحاالتنسيق بين أصحاب المص

                                                 
 تشاد، آولومبيا، آرواتيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، السلفادور، إريتريا، إثيوبيا، غينيا بيساو، موزمبيق، بيرو، الهرسك، بوروندي،وأنغوال، البوسنة 1

 .السنغال، صربيا، السودان، تايالند، أوغندا، واليمن
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 المستمرة الرعاية الطبية الطارئة و

فقد .  الخدمات المقدمة للناجين وآمية للناجين، وذلك من ناحية نوعالمقَدمة، آانت الرعاية الطبية هي الخدمة السائدة 2008-2007في الفترة 
، بما اإلعاقةذوي ألشخاص  لبدني تقديم خدمات إعادة التأهيل الفيم ئتحقيق مستوى مال" أنها استطاعت  إلىأشارت آرواتيا، على سبيل المثال،

 ال  الرعاية الوقائيةآما أن. ًازال ضعيفياالجتماعي وإعادة الدمج المستمر ال و إعادة التأهيل النفسي  خدماتمستوى تقديمفيهم ضحايا األلغام، إال أن 
 مقبول بين التشريعات النظرية  غير بشكل آبيرتضارب  أيضًاهناك"وأضافت آرواتيا أن ...". نادرة عشوائية وفهي رعاية المتابعة أما وجود لها،
 2". على أرض الواقعهاوتطبيق

 
 :ومن األمثلة على ذلكبأنشطة مساعدة الضحايا، إال أنه يفيد الناجين، آثيرًا  أن التقدم في القطاع الصحي ال يرتبط في حينو
ذوي        يةفغاناألشددت وزارة الصحة العامة      • ة  على أهمية تقديم الخدمات ل تراتيجي    اإلعاق دفها  تاتها وحقق  في اس ل في    ه خدمات الصحية   التوسيع نطاق   المتمث

 .2008 بحلول  بالمائة من السكان85صل إلى تاألساسية ل
دات      ،االقتصاديو االجتماعي   اإلنعاش برنامج حكومي إلعادة     أثمرفي أذربيجان،    • شييد       جاء تمويله من عائ نفط، عن ت ، 2007-2006 في  ًا طبي ًا مرآز 13 ال

 .  منشآت طبية أو تحسينهاعدة تشييد ساعد التمويل الدولي على آما. 2008نشاء أربعة مراآز أخرى في وآان من المقرر إ
ر في  تحسن لل نظرًا يلقطاع الصحي الشيشانل الذي آانت تقدمهدعم الطارئ ال بإنهاء ًا، قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر تدريجي)الشيشان(في روسيا    •   الكبي

 .الجهود الحكومية
 ".ضحايا اإلصابات والعنف"تطوير خدمات الطوارئ وإعادة التأهيل لـ ل في وزارة الصحة 2007 وحدة التأهب لحاالت الطوارئ في أنشئت إثيوبيا، في •
 

ستمرة            إال أ ولكن رغم أن معظم الناجين يتلقون رعاية طبية طارئة،           ة م ة طبي ى رعاي راً . نهم يواجهون صعوبة أآبر في الحصول عل ا  فكثي ا ي م سديد رسوم   ونبَلط  بت
 :سبيل المثال فعلى . نفقات االنتقال إلى أقرب مرآز طبيال تتوفر لديهمالخدمات، أو 

ى إدارة الخدمات الصحية،          تملكفي آولومبيا، رغم أن الحكومة       • درة عل افئ      الق ر متك شكل غي ا موزعة ب دن   إال  خدمات متخصصة   ال توجد  إذ إال أنه في الم
 تأخر الحكومة آما أن. مةئ متوفرة أو غير مالآانت غير لو حتى و، إذا حصل الناجون على الخدمات في دائرة إقامتهم إالات العالج يتم تغطية نفقالو. الكبرى

دمي في رد النفقات إلى      دة   و الخدمات،    مق ة المعق سافات طول    و ، وحواجز الطرق    ،البيروقراطي دائ   و ،الم ا عوامل   ،  رالصراع ال ة حصول     آله د من عرقل  تزي
 . الخدمات في المدن الكبرىعلىين المدني

ضرابات في    واإل،انقطاع الطاقة الكهربائيةو واالستيراد، الحرآة للقيود المفروضة على ًا الخدمات الصحية نظرالحصول على تضاءلت إمكانية في فلسطين،    •
 ذويلمرضى ا ما آان ًا وآثيروالمعدات،نقص األخصائيين  بسبب عالج حاالت اإلصابة المعقدة عن المنشآت الطبية  عجزتو. ر والصراع الدائ  ،القطاع العام 

 .  مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج ُيمنعون منحرجةالحاالت ال
 حيث آان للتنقل يتحمسون ال اإلعاقة األلغام والصراعات، ولكن آان األشخاص ذوي المتضررة من الخدمات الطبية أضعف في المناطق آانتفي سريالنكا،   •

شفيات في      حرآة على   ًاآانت القوات العسكرية تفرض قيود    و.  شرطة يوضح بالتفصيل سبب إعاقتهم     رير محضر تحُيطلب منهم     المدنيين، آما أن بعض المست
 . األلغام تعرضت للهجوم أثناء الصراعالمتضررة من المناطق 

ة     لكنهمعاية طبية طويلة األمد،  من الناجين بحاجة إلى ر بالمائة80في طاجكستان، أشار تقييم احتياجات الناجين إلى أن       • سافات الطويل ات والم  وجدوا أن النفق
 . حصولهم على تلك الرعايةالتي يقطعونها للوصول إلى مستشفيات المقاطعات تحول دون 

 . خارج مجتمعاتهم لتلقي حتى الخدمات الصحية األساسية االنتقالإلىبحاجة  اإلعاقة ذوي  األشخاصفي اليمن، آان ثالثة أرباع •
 

 بدنيإعادة التأهيل ال
فعلى المستوى القومي آانت التحديات التي تعترض تقديم الخدمات وإدارتها .  على الدعم الدوليبشكل رئيسي تعتمد بدنيال زالت إعادة التأهيل ال

 لذا اضطرت. قف الدعم الدولي آامل بعد توبشكل نشاطه أي من مراآز إعادة التأهيل يمارسوال، لم غففي أن. وآذلك االحتفاظ بالعاملين شائعة
 ،)آولومبيا( الخدمات الحصول على : على التواليألسبابهذه ا مساعدتها لمراآز إعادة التأهيل القائمة لتكثيفإلى اللجنة الدولية للصليب األحمر 

على سبيل المثال، أشارت اللجنة الدولية . لدعم الدولي في دول أخرىا نهاءإ متوقعال من غيرومع ذلك، ). اليمن( والتمويل ،)السودان(والجودة 
. بدني عن مراآز إعادة التأهيل الالوطنيةولية ؤ زيادة المسفكرةل "تحمس من القليل سوى السلطات لم تبِد" أن  إلىللصليب األحمر في أفغانستان

تتيح  ثالث سنوات تهاهيل الشباب في آمبوديا خطة مدن االجتماعية والمحاربين القدامى وإعادة تأؤومت وزارة الشد أآثر إيجابية، قمن ناحيةولكن 
 .  تدريجيبشكل  إليها بدنيلية المالية إلدارة خدمات إعادة التأهيل الؤو المسنقل
 

 خدمات الرعاية الطبية المستمرة الحصول على واجهتهم في التي  في الحصول على خدمات إعادة التأهيل البدني الناجون نفس المشكالتتوواجه
 : على ذلك األمثلةومن. ورد أعالهآما 

 
صليب األحمر أن    الحظت ،2008-2007 دولة يوجد بها ضحايا ألغام في     26 دولة من    18في   • ة لل اليف  اللجنة الدولي سكن آانت     وأ الخدمات  تك ال أو ال االنتق

بيل         ذين    األشخاص من العوائق التي تعترض س ى  اجت حي ال ل ال     ون إل ادة التأهي دني  إع ر من       . ب ان،  ففي آثي صليب األحمر أو      األحي ة لل ة الدولي اضطرت اللجن
 . التكاليف هذهالمنظمات غير الحكومية إلى تحمل

ازحين داخلي   • ل للن ادة تأهي ز إع شاء مرآ ى إن ر عل صليب األحم ة لل ة الدولي ت اللجن ر، عكف ي الجزائ دوف نظر ًاف ة تن ي مدين ة ف صحراء الغربي ن ال دم ًا م  لع
 .في الجزائر أو أسبانيا الخدمات الحصول على استطاعتهم

 .يين الشيشاننتقدم المساعدة لالجئيلم  المنشآت الحكومية إال أنة، سهول الخدمات بيحصل على األذربيجاني أنه من الواضح أن الشعبفي أذربيجان، رغم  •
اد  على الحصولفي العراق، رغم زيادة      • سك     ات خدمات إعادة التأهيل، آانت الزي ل وال اليف النق ادة في تك ام     الح ائًال أم ر  وصول ن تقف ح اس   من  آثي ى إالن  ل

 .الخدمات
شاء نظام             • ى إن صليب األحمر إل ة لل ة الدولي يمن، اضطرت اللجن ة في ال ه   إحال ى  وتحمل تكاليف ستطيع سكان محافظة صعدة ال    حت ى عصول ح ال ةضطربم  ي  ل

 . الخدمات في العاصمة صنعاء
 

 الدعم النفسي وإعادة الدمج االجتماعي
 ما آانت ًا هذه الخدمات تحظى بقدر ضئيل من األهمية من الناحية العملية، وآثيرت زالماتقديم خدمات الدعم النفسي، ليد من الدول رغم تأييد العد

في أوغندا، آانت منظمات الناجين هي ف. في بعض األحيان آانت مشكالت الصحة العقلية تمثل وصمة عارو. تقتصر على الدعم من الزمالء
وهناك بضعة . ف تمويلها ألسباب إداريةتوق بعض التحديات حيث تاالجتماعي، ولكنها واجهو القائمة على تقديم الدعم النفسي الجهات الرئيسية

                                                 
 .2007ي تشرين الثان/ نوفمبر21بيان الصادر عن آرواتيا، االجتماع الثامن للدول األطراف، البحر الميت، ال 2



 

42 
 

ففي أفغانستان، على سبيل المثال، بدأت إحدى منظمات الناجين برنامجها الرسمي األول للدعم من . 2008-2007 في تخذمبادرات ناجحة اُت
 ًاقامت الهيئات الوطنية والمنظمات المحلية الجديدة لمساعدة الضحايا برامجأوفي السودان، .  األخرىاإلعاقةلناجين وذوي الزمالء يتم تقديمه ل

 . االقتصاديواالجتماعي وآذلك إعادة الدمج االجتماعي ومتكاملة تشتمل على الدعم النفسي 
 

 من ليس الدعم  النوع من أن هذاإذعائلي الطار اإلجون الدعم النفسي االجتماعي في  منها اليمن على سبيل المثال، يتلقى النا،وفي العديد من الدول
 توجد أيوفي موريتانيا، ال . األنظار عن ًا بعيد، النساء والفتياتوباألخص ،اإلعاقة ذوي إخفاء األشخاص ويتم. أولويات برنامج مساعدة الضحايا

في نواآشوط وبه موجود مرآز الصحة العقلية الوحيد و. فهم جيدُتة العقلية من األولويات وال اجتماعي للناجين وال تعتبر الصحوبرامج دعم نفسي 
 إلى حد آبير، غير موجودةكان للصراع أثر آبير على الصحة العقلية، إال أن الرعاية النفسية االجتماعية ففي العراق، أما . عدد قليل من العاملين

 في فيتنام للتعليم الشامل، الذي يتيح لألطفال ذوي وطنية تخصيص مبالغ ألول مرةتم يجابية، من الناحية اإللكن و. وال يوجد لها أخصائيون مدربون
 . المدارس العادية آجزء من استراتيجية المعاقين الوطنيةب االلتحاق اإلعاقة

 
  الدمج االقتصاديةإعاد
 آانت الفرص االقتصادية في في حينف. لمقدمة في إطار مساعدة الضحايا إعادة الدمج االقتصادي بال شك أضعف الخدمات ابقيت 2008-2007في 

من  عنصرباستثناء تايالند، أن هذه الخدمات هي أضعف  25الـمجموعة  لما ذآره الناجون أنفسهم، أشارت جميع دول ًامقدمة األولويات وفق
 .  ما تقدمها المنظمات غير الحكوميةًا، وغالبتواجدآانت إما محدودة أو معدومة المساعدة الضحايا، حيث ل هم برامجعناصر

 
 يضعهم، مما  تتناسب معها والى احتياجات الناجين أو مستوياتهم التعليمية وال ترآز علعادة محدودة النطاقآانت أنشطة إعادة الدمج االقتصادي 

تفتقد عنصر و ال تأخذ بعين االعتبار سوق العمل  غالبًاشطة، آانتعندما آان يتم تقديم هذه األنو.  المتأثرةفي موقف ضعيف مقارنة بالفئات األخرى
 ت وفي بعض الحاالت فرضاإلعاقة وظيفية لذوي ًا حصصتورغم أن بعض الدول خصص. المتابعة لضمان فرص العمل أو استدامة العمل

 :في الحاالت اآلتيةضح ، آما يتًا جميع األماآن تقريبفيسيئًا ، آان التنفيذ بهاعقوبات لعدم االلتزام 
 

ة  . بالنسبة للدولة، وحتى المجتمع بأسره ًا تحديتشكل، أن إعادة الدمج االقتصادي للناجين       2008حزيران  /ذآرت غينيا بيساو في يونيو     • ر   إذ أن الدول تفتق
 .  الصغرالقروض متناهية المبالغ الالزمة لتقديم التدريب المهني وبرامج إلى

 .  أنهم بحاجة عاجلة إلى فرص اقتصاديةالمسح أثناء ت مقابالُأجريت معهم من الناجين الذين  بالمائة90اجكستان، أشار في ط •
يمن،  • ي ال تف اعي بقي دمج االجتم ادة ال دمات إع ضحايا و خ ساعدة ال امج م ار برن ي إط صادي ف لاالقت ال تموي والي،  ب ى الت ث عل ام الثال ا للع د آم  وج

 . ن صعوبات في إدارة أعمالهمون السابقوالمستفيد
ة   • ة، ق اإل من الناحي شعبية النرو  مت ديجابي ساعدات ال ة الم ة يجمعي رامج   (NPA) جي شارية لب ان خدمات است ي لبن ة   ف شرآاء  الصغر القروض متناهي  لل

 .  أفضلعوائدجين لتقديم مزيد من الدعم وتحقيق الناب الخاصة  الصغرالقروض متناهيةمشروعات ل ًا تقييمأجرتالوطنيين و
 

 إعادة التأهيل المجتمعي
 حالة آليات اإلجد أنُو إذ. ًا آافيغير ،إعادة التأهيل المجتمعيما زال العنصر المكمل لها، أي  و،مرآزيةخدمات م للناجين  الخدمات التي تقَدما زالت

 للبرامج الوطنية، لتحسين تقديم الخدمات وخلق ًا التي تعتبر مكمًال ضروري،مج إعادة التأهيل المجتمعي برايتم إعدادو. دةوإما ضعيفة أو غير موج
 عناصر إعادة التأهيل المجتمعي على دمج جميع  برامجتعملو. خدماتال حصولهم على تقل إمكانية ممن اإلعاقةذوي ألشخاص فرص متكافئة ل

 ومشارآتهم من خالل تطوير اإلعاقةالمهارات المحلية، آما أنها تعزز بفعالية تمكين ذوي الموارد و  استغاللوفي الوقت نفسهمساعدة الضحايا 
 .  وإعداد برامج قائمة على االحتياجات، صنع القرار المجتمعي والمساءلة المجتمعيةزيادة و،منظمات المعاقين

 
افتقرت أماآن  بينما، 2008-2007 إعادة التأهيل المجتمعي في برامجع ي بتوس،قامت بعض الدول، منها على سبيل المثال آمبوديا وأريتريا وتايالند

 على وضع (WHO) ممارسات إعادة التأهيل المجتمعي، دأبت منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى تحسين ها إدراآبعدو. العنصرهذا أخرى إلى 
اجتماعات  ثناءأ خالل برنامج خبراء مساعدة الضحايا  هذا عملهانظمةعرضت المو. 2008إرشادات إلعادة التأهيل المجتمعي لنشرها في آواخر 

 إعادة التأهيل المجتمعي  برامج أنفي حين أنه  إلى أشارت منظمة الصحة العالميةإذ. 2008حزيران / في يونيو فيما بين الدوراتللجان الدائمةا
 وتخصيص ية من خالل سياسة وطنية وهيئة تنسيقًا بالحكومة الوطنية أيضروابطإقامة  يجب مشارآة المجتمع ومنظمات المعاقين، إال أنه تتطلب

المتطوعين (ة النشطاء في المجتمع أ ومكاف، وتقديم التدريب اإلداري، مراعاة المساواة بين الجنسين في البرامج حاجة إلىًا أيضوهناك. الميزانيات
 3).في الغالب

 
 التعامل مع مشكلة التمييز

 وجود تمييز في إال أنه وردت بالغات عنلمعاقين، ل لديها تشريعات 2008-2007 ضحايا في بها حقيقة أن ثالثة أرباع الدول التي  منرغمعلى ال
 يحصلون عليها، المعاشات التي  علىمخلفات الحرب المتفجرة/ التمييز ضد المدنيين الناجين من األلغاماشتملت أشكالو.  منها بالمائة90أآثر من 

 .  آما هو الحال في صربيا على سبيل المثال،ل الناجون من العسكريين على معاشات أعلى بكثيرحيث يحص
  بعد الحرب؛من أصيبوا أضعاف المعاشات التي يتقاضاها 10 أثناء الحرب على معاشات تعادل أصيبوا األشخاص الذينفي آرواتيا، يحصل  •
  وتعويض للناجين؛ لخيارات الًايضع حدودل تشريع جديد جاءفي آولومبيا،  •
 . نصف الحد األدنى لألجورسوى معاشات المعاقين ال تعادلفي رواندا،  •

 

                                                 
 .www.who.int، "إعادة التأهيل المجتمعي"لمزيد من المعلومات، انظر منظمة الصحة العالمية، الفريق المعني بالمعاقين وإعادة التأهيل،  3
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 .  تشريع في بيرو آي يستفيد الناجون من األلغام وأسرهم من التعويض الجماعيعلى ُإدخل تعديل، ة اإليجابيمن الناحيةو
 

 وتنفيذهاط برامج مساعدة الضحايا حق الناجين في تخطي
وقد حثت .  أن تقوم على االحتياجات التي يحددها الناجون وأسرهم ومجتمعاتهم آي تؤتي ثمارهايجبيدرك الجميع أن برامج مساعدة الضحايا 

 تفتقر منظمات ولكن في العديد من الدول.  في صنع السياسات وتنفيذها ورصدهااإلعاقةخطة عمل نيروبي الدول على إدراج الناجين وذوي 
 التمويل والقدرات الالزمة لتنفيذ خطط مستدامة طويلة األمد والتأثير على صنع القرارات، ما جعلها في النهاية مجرد أنشطة المعاقين إلى
طورها "، لوحظ أن حرآة المعاقين ال زالت في اإلعاقة من ذوي شخصع مليون اففي أفغانستان مثًال حيث يوجد أآثر من ثالثة أرب. مخصصة

 4. بفعاليةمصالحهم تعزيز اإلعاقة ذوي األشخاصولم يستطع .  لغياب القدرات والتوجهات المجتمعية السلبيةًانظر" األول
 

 2009-2005 للفترة  لمساعدة الضحايا25الـمجموعة تحقيق أهداف مساعدة الضحايا في دول 
فكرة أنه تقع على )  الجدول أدناهانظر( أعداد آبيرة من الناجين بها  التي5 دولة من الدول األطراف24، تقبلت 2004آانون األول عام /في ديسمبر

مة للناجين، ئأثناء تقديم خدمات مال"  فيما يتعلق بتقديم المساعدةةري آب وتوقعات احتياجاتوفي الوقت نفسه لديها،  للتحركلية آبرىؤومس"عاتقها 
 مجموعة  اآلنما يطلق عليها ، انضمت األردن إلى2008حزيران /في يونيوو.  ملموس في خطة عمل نيروبيعملإجراء  11 بإيجاز في آما ورد

د  عنًا بالمقياس العالمي، إال أنه يعتبر آبيرًاال يعتبر آبير) "640 (د الناجين لديها، وأشارت إلى أنه رغم أن إجمالي عد لمساعدة الضحايا25الـ
 6".قياسه بالنسبة للتعداد السكاني

 
إعادة التأهيل برامج  وزيادة ؛تعزيز الخدمات الصحية: ـ دعم مساعدة الضحايا من خالل التزام الدول األطراف بإلىروبي هدف خطة عمل نيوت
 ؛لسياسات ذات الصلةا وتطوير وتنفيذ أطر ؛االقتصادي بفعالية و عن دعم إعادة الدمج االجتماعي؛ وتطوير قدرات الدعم النفسي االجتماعي؛بدنيال
 وقد ناشدت . وضمان مساهمة الخبراء المعنيين؛ل االتفاقيةاعمأ ودمج الناجين من األلغام في ؛ عملية جمع البياناتتطوير و؛والعمرمراعاة النوع و

أن خطة   آما7.أن تبادر على الفور بمساعدة الدول األطراف التي ثبت احتياجها للدعم الخارجيبذلك في وضع يسمح لها الخطة تلك الدول التي 
 2009.8في عام " تقييم واضح للنجاح أو الفشل "آي يتسنى إجراء اإلبالغ عنه باستمرارعمل نيروبي تقتضي من الدول رصد التقدم و

                                                 
، ص 2008أيار /ل، مايو، آابو"2011-2008خطة العمل الوطنية للمعاقين في أفغانستان للفترة من "وزارة العمل والشؤون االجتماعية والشهداء والمعاقين،  4

29. 
 PLC/CONF/2004/5 ،9، 2004آانون األول / ديسمبر3 –تشرين الثاني / نوفمبر29، نيروبي، "التقرير النهائي، مؤتمر المراجعة األول"األمم المتحدة،  5

تشرين / نوفمبر29 ُعقد في نيروبي في الفترة من  دولة مسؤوليتها في مؤتمر المراجعة األول الذي23ومن بين هذه الدول، أعلنت . 3، ص 2005شباط /فبراير
 24 ارتفع هذا العدد ليصل إلى 2004آانون األول عام / ديسمبر17، وبعد تصديق إثيوبيا على اتفاقية حظر األلغام في 2004آانون األول / ديسمبر3الثاني إلى 

 . دولة
أعلنت األردن . 2008حزيران / يونيو3حايا وإعادة الدمج االجتماعي واالقتصادي، جنيف، بيان الصادر عن األردن، اللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضال 6

، آما أوضحت موقفها بمزيد من التفصيل في الطلب 2007تشرين الثاني /مسؤوليتها عن أعداد آبيرة من الناجين في االجتماع الثامن للدول األطراف في نوفمبر
 . 2008آذار / مارس31، وهو 5 المحدد لها وفًقا للمادة الذي تقدمت به لتمديد الموعد النهائي

 .101-99، ص 2005شباط / فبرايرAPL/CONF/2004/5 ،9، "التقرير النهائي لمؤتمر المراجعة األول"األمم المتحدة،  7
، 2007تشرين الثاني / نوفمبر21طراف، البحر الميت، ، االجتماع الثامن للدول األ" المعنية24 لحالة برامج مساعدة الضحايا في الدول الـمنتصف المدةمراجعة " 8

 .6صفحة 

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةلاتفاقية األمم المتحدة 
 

م                    2008نيسان  / أبريل 3 يومفي   ى التصديق رق ة عل وق األشخاص ذوي اإلعاق دة لحق ز        ،  20، حصلت اتفاقية األمم المتح ا حي ى دخوله ا أدى إل م
وارد             . التنفيذ بعد ثالثين يوماً    ديم الخدمات وتخصيص الم سائدة وتق سياسات ال ال ال وتتطلب اتفاقية المعاقين إدراج قضايا المعاقين في جداول أعم

ذه             جهات التنسيق وبناء القدرات والتنسيق من خالل       دم ه ا تق ة الرصد، آم اقين، فضًال عن عملي شكاوى من       الخاصة بالمع ديم ال ة لتق ة آلي االتفاقي
 .خالل بروتوآولها االختياري

 
 :، آانت هناك2008أيلول / سبتمبر1اعتبارًا من 

 ؛عدة الضحاياا لمس25الـ من دول مجموعة 16 دولة موقعة على االتفاقية، منها 130 •
 ؛ لمساعدة الضحايا25ـال من دول مجموعة 10 دولة موقعة على البروتوآول االختياري، بما فيها 71 •
ك  34 • ي ذل ا ف ة، بم ى االتفاقي صديقًا عل ة 6 ت ن دول مجموع ـ م ضحايا25ال ساعدة ال رو،   ( لم اراغوا، بي سلفادور، األردن، نيك ا، ال آرواتي

 ؛)وتايالند
 ).والسلفادور وبيروآرواتيا  ( لمساعدة الضحايا25الـ من دول مجموعة 3 في ذلك  بما تصديقًا على البروتوآول االختياري،20 •
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 مساعدةالمعنية بالدائمة   إطار عمل قابل للقياس قدمه الرؤساء المشارآون للجنةًا أيض لمساعدة الضحايا25الـ، أقرت مجموعة دول 2005في 

 على أربعة أهداف ،وا والنرويجغن، نيكاراو الرؤساء المشارآأعدهوقد اشتمل االستبيان الذي . االقتصادي والضحايا وإعادة الدمج االجتماعي
 :رئيسية
  مساعدة الضحايا في آل دولة من الدول األعضاء؛برامجتقييم وضع  •
 ؛2009 تحقيقها بحلول عام يجب )محددة بزمن و،صلةذات و ،تحقيقهايمكن  و،يمكن قياسهاو ،محددةأي ( SMART  أهدافتحديد •
  و األهداف؛ هذهإعداد خطط لتحقيق •
 . الخططإلنجازتوضيح الوسائل الالزمة  •

 
 بعد ، األربعة الرئيسيةالعناصر تقدم في هذه تحقيق على  لمساعدة الضحايا25الـ واصل الرؤساء المشارآون الالحقون تشجيع مجموعة دول آما

 مساعدة  في مجالريولمساعدتهم في مساعيهم، تم تعيين خب. أن أفضل وسيلة لضمان التقدم هي بذل جهود مكثفة على المستوى القوميإدراك 
 الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية من أجل تقديم الدعم للعمليات، بما في ذلك إجراء جنيفوحدة دعم التنفيذ التابعة لمرآز في الضحايا 
 ،عقد تشاورات مع الناجينو ، المنظمات المعنية األخرىمعصل اوت وال،)بالبريد اإللكتروني على سبيل المثال(الدعم عن بعد تقديم  و، للدولزيارات

دعم " زيارات لـتنظيم، تم 2007تشرين الثاني / ونوفمبر2005 بينوُيالحظ أنه في الفترة . والمساعدة على تنظيم ورش عمل بين الوزارات
 2008 بدايةوفي الفترة من . 2009 زيارة جميع الدول بحلول المؤمل، وآان من  لمساعدة الضحايا25الـمجموعة  دولة من دول 19إلى " ياتالعمل

 .  أفغانستان وآمبوديا وإثيوبيا واألردن وطاجكستان وتايالندات إلى زيارأجريتآب، /إلى شهر أغسطس
 

 لناجينل  المقدرعددال و لمساعدة الضحايا25الـ مجموعة دول
 لناجينل  المقدرعددال الدولة الطرف
 60000-52000 أفغانستان
 )في إقليم آوآيز (238 ألبانيا

 159 هو األلغام األرضية تأثيرات مسحغير معروف، العدد المسجل في  والغأن
 153 آان 2007-1999 في الفترة ما بين العدد المؤآدغير معروف، لكن  البوسنة والهرسك

 1960 و1350غير معروف، العدد المسجل يتراوح ما بين  بوروندي
 46668 آمبوديا
 2007 نهاية حتى 1489  آانغير معروف، العدد المسجل تشاد

 5412  هوغير معروف، العدد المسجل آولومبيا
 1638 و1414غير معروف، العدد المسجل يتراوح ما بين  آرواتيا

جمهورية الكونغو 
 اطيةالديموقر

 1138  هوغير معروف، العدد المسجل

 3142 و2225غير معروف، العدد المسجل يتراوح ما بين  السلفادور
 )84000 إلى  تصل تقديراتهناكلكن  (2498غير معروف، على األقل  أريتريا
 )2004 األلغام األرضية لعام تأثيرات مسح (7275غير معروف، على األقل  إثيوبيا

  ضحية847 معروف، على األقل غير غينيا بيساو
 640 األردن
 غير ،30000 و10000وتتراوح ما بين  السابقة،يقال أن التقديرات (غير معروف،  موزمبيق

 )موثوق بها اآلن
 1061 واغنيكارا
 265على األقل  بيرو
 570على األقل  السنغال
 3000 و1370 ما بين التقديراتتراوح تغير معروف،  صربيا
 إلى  هناك تقديرات تصل ولكن2711 هو 2007 نهاية حتىغير معروف، العدد المسجل  السودان

10000 
 420على األقل  طاجكستان
 2001 األلغام األرضية لعام لمسح تأثيرات ًا وفق1971غير معروف، على األقل  تايالند
 1100غير معروف، على األقل  أوغندا
 2473غير معروف، على األقل  اليمن

 

 2008-2007 في  لمساعدة الضحايا25الـ  مجموعةدولالمحرز في قدم تال
 أآثر الدول وهي ، ألبانياأفادتو.  مرصد األلغام األرضية أعلى مستويات التقدم في أفغانستان وألبانيا والسودان وأوغنداوجد، 2008-2007في 
 التي تنتهي مهلتها في في معظم أهدافها ًا جزئيًاأنها حققت على األقل تقدمب،   لمساعدة الضحايا25الـ مجموعة أعمال األداء في حيث من ثباتًا

، وذلك من خالل تعزيز المعاقين ومدمجة في أطر عمل SMART من نوع خطط مستدامة ت، فقد وضعاألخرىأما الدول الثالث . 2007-2008
 أخرى إلى أهدافها عناصر أفغانستان وأضافت. ي األهداف السابقةإحراز تقدم فمواصلة   وفي الوقت نفسهلح والحكومةامشارآة أصحاب المص

 ).  وتعبئة الموارد، الناجينإدراج و،التنسيق(مثلما فعلت السودان )  والتعليم الشامل،إعادة التأهيل المجتمعي(
 



 مساعدة الضحايا
 

45 
 

 إذ زودتها الذي تتلقاه من برامج األمم المتحدة  تعزي إلى الدعم المتواصل هذه أن اإلنجازات التي تحققها برامج مساعدة الضحايامن الجدير بالذآرو
وقد .  عملية التقدمأت تباط،2007، مثلما حدث في أوغندا في أواخر  هذا الدعمرحل عندماو. مساعدة الضحايال مكَرسةفرق عمل بالقدرة التنسيقية 

 .ها أحرزت مستوى أقل من التقدم على مواردها الخاصة لكن، اعتمادًا آبيرًا منها آرواتيا وتايالند،اعتمدت دول أخرى
 
 للدهشةوال يدعو هذا األمر .  مباشرشكل في دعم عملية التخطيط، بدًال من تنفيذ األنشطة لمساعدة الناجين بتحقق بشكل عام التقدم الذي آان أغلبو

 االستراتيجيات والسياسات وضعمع البيانات و بج ارتبطت لمساعدة الضحايا25الـ مجموعة لدولإذا علمنا أن نسبة آبيرة من األهداف المجمعة 
وفي غينيا بيساو، لم يكن .  األنشطةبتنفيذ األهداف التي وضعتها بيرو، آان هناك هدف واحد فقط يتصل بينمن و. التنسيقوآذلك  الوعي رفعو

 . واغوال والسلفادور ونيكاراغ أنهي الجديرة بالذآرخرى األحاالت ال وبعض.  يرآزان على األنشطةًا هدف11 أصلسوى هدفين من 
 

 :ما يليعلى  2008-2007 تقدم عمليتي التخطيط والتنسيق في اشتمل
ارا  ، وذآرت دول أخرى  9. خالل فترة إعداد هذا التقرير فعلت ذلك منها6 أهدافها، طورت التي 10الـ الدول   بينمن   • ا نيك نة والهرسك  غ منه  ،وا والبوس

 . تنفيذ الخطط حلول موعدنها لم تعرضها على الدول األطراف األخرى قبل عام من ألهدافها، إال أمراجعاتإجراء 
م تكن     وضع  بًا وقامت تايالند أيض10. التقرير هذا خالل فترة إعداد منها فعلت ذلك5خطط رسمية،  بمت  دقتمن بين الدول الثمانية التي       • ا ل  خطة، إال أنه

سابق، أعلنت   . 2008خططهما في أواخر  ن من إعداد    ستنتهيا هماوذآرت آل من آمبوديا وتشاد أن     . متاحة وجدير بالذآر أنه خالل فترة إعداد التقرير ال
 11. ًا خطتها رسميت خطط، غير أن السلفادور هي الدولة الوحيدة التي قدموضع دول عن 7

ـمجموعة  من دول 11 شرعت  • ضحايا 25ال ساعدة ال ي  لم ل ف ى األق وزارات  عل ين ال سيق ب ة التن ى لعمل ل عملي رة من عل دافها للفت ق أه -2005 تحقي
2009.12 

 .أهداف آولومبيا غير مكتملةوبقيت  أهداف أي بوروندي تضعلم  •
 

 : على مجاالت معينةًا مقتصر لمساعدة الضحايا25الـدول مجموعة  أغلب في ةنشطآان تقدم األ
 تحسين عملية جمع البيانات في طاجكستان وأريتريا؛ •
 لخدمات الطبية المجانية في غينيا بيساو والتوسع في خدمات الطوارئ في تايالند؛ االحصول على تسهيل •
  في آمبوديا؛البدنيتحسين خدمات إعادة التأهيل  •
ل     و التعليم الشامل وتوافره في موزمبيق والتدريب على الرعاية النفسية          تسهيل الحصول على   • ادة التأهي االجتماعية للعاملين بالمستشفيات وفي مجال إع

 المجتمعي في السنغال؛
 إجراءات إيجايية للدمج االقتصادي في أريتريا والبوسنة والهرسك؛ •
 ه آرواتيا والسلفادور؛ت حققًاهدفآان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لالتصديق على اتفاقية األمم المتحدة  •
 . اتضع اإلرشادالوعي ووزيادة  في مجال ًا تقدم، بوروندي وآولومبيامثل ،العديد من الدولحققت  •

 
 ما آان يتم تنفيذ ًا وغالب لمساعدة الضحايا25الـدول مجموعة  أعمال عن ًاوفي أغلب األحوال آان يتم تحقيق التقدم في مجال مساعدة الضحايا بعيد

الخاصة جهات التنسيق  ة برأياالستعانففي اليمن على سبيل المثال، آان يجري تطوير سياسة للمعاقين ولكن دون . األنشطة دون التنسيق معها
 عن ًا الرعاية الصحية من خالل استراتيجيات الصحة بعيدإمكانية الحصول علىوا، تحسنت غوفي إثيوبيا ونيكارا. بمساعدة الضحايا في البالد

 .  شراآات مع القطاع الخاصإقامةوفي بيرو، تحسنت فرص إعادة الدمج االقتصادي من خالل . عملية مساعدة الضحايا
 

 بعض الدول أبلغتآما .  في طاجكستانوباألخص، 2008-2007تقدم في ال إلى عرقلة الموارد المالية  المستمر فينقصال أدىوفي بعض الدول، 
 باإلضافة إلى ذلك، لم تكن األهداف المحددة.  نقص في القدرات والموارد المالية، منها تشاد وجمهورية الكونغو الديموقراطية وغينيا بيساوعن

أما في .  في البوسنة والهرسك وصربياآما، 2008-2007أنشطة مساعدة الضحايا في الفترة من لتوجيه  ًا دائمُتستخدم 2009-2005للفترة من 
 .  لخطة عمل نيروبيًا وفق التي وضعتهاهدافاأل من ًاجزءال يشكل ) المصابين نتيجة الصراعاتغيرهم من و(برنامج مساعدة الناجين ف آولومبيا،

 
، ازدادت مشارآة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المعاقين وآذلك الناجين في عملية التخطيط، ولكن آان هذا يتم 2008-2007في الفترة من 

 خطط مساعدة وضع في المعنيين للمستفيدين نظاميةدول التي تستطيع إثبات وجود مشارآة ال فقليلة هي. غير رسميفي الغالب على أساس 
 .  االستثناءات اإليجابيةأحد أفغانستان دوتع. الضحايا

 
مراجعات  المواعيد النهائية في تمديد عدة دول فقد قررت،  بكثير2009  عامأبعد من تعتبر مساعدة الضحايا عملية طويلة األمد ستمتد إلى في حينو

 آلوال تأجيل تحقيق غ أنقررتو. 2009-2005 طار الزمني اإل أهدافها لما بعداالنتهاء من تحقيقآما حددت عدة دول أخرى موعد .  ألهدافهاأخيرة
 منقحة البوسنة والهرسك إدراج خطط وآذلك قررت. 2011/2012-2008 خطط أفغانستان وآمبوديا الفترة من تغطيو. 2011 إلى ًاأهدافها تقريب

 لذا فقد أدت. 2009 قبلاستراتيجية لمساعدة الضحايا  فرأت أنه ال مجال لوضع بيرو أما. 2019-2009لتحقيق أهدافها في استراتيجية للفترة من 
 . ل من التقدمقلي بعدم تحقيق سوىتعطي إشارة  ربما  أنها يمكنإال، 2009 بحلول  المحرز قياس التقدمهذه إلى صعوبةحاالت التأجيل 

 
 ا لمساعدة الضحاي25الـدول مجموعة في المحرز  التقدم عن تقارير تقديم

 قامت الغالبية في حينو.  وجود مؤشرات آمية لقياس مدى التقدمآان من الضروري، 2009-2005ل األطراف أهدافها للفترة من  الدوحددتعندما 
ها إلى االجتماعات المرتبطة ترسلأ خبراء في مجال مساعدة الضحايا ضمن الوفود التي بإدراج  لمساعدة الضحايا25الـدول مجموعة العظمى من 

                                                 
، جمهورية الكونغو )2007نيسان /أبريل(، آرواتيا )2007تشرين الثاني /نوفمبر(، أنغوال )2007تشرين الثاني /نوفمبر(، ألبانيا )2008-2007(أفغانستان  9

، )2006(، طاجكستان )2007تشرين الثاني /نوفمبر(، السودان )2007نيسان /أبريل(ربيا ، ص)2007تشرين الثاني /نوفمبر(، السلفادور )2006(الديموقراطية 
 ).2007تشرين الثاني /نوفمبر(وأوغندا 

، أوغندا )2007نيسان /أبريل(، طاجكستان )2007(، السودان )2007(، السلفادور )2007(، أنغوال ) وتم تحديثها2006(، ألبانيا )2008-2007(أفغانستان  10
 ).2006(، واليمن )2007(

 .آانت الدول األخرى هي البوسنة والهرسك، جمهورية الكونغو الديموقراطية، إريتريا، غينيا بيساو، بيرو، وصربيا 11
وقامت موزمبيق . اأفغانستان، أنغوال، ألبانيا، البوسنة والهرسك، آمبوديا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، السلفادور، السودان، طاجكستان، تايالند، وأوغند 12

 .بتحسين التنسيق بين الوزارات من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للمعاقين، ال من أجل مساعدة الضحايا على وجه التحديد
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ن هذه فإ ، ذآر الرؤساء المشارآونآماو". تقدم" تقارير أآثر منها" حالة"مت تقارير دنها قإال أ، 2008-2007لقاء البيانات في باالتفاقية، وإ
  الصادرة مراجعة البياناتآان من شأنو.  المحرز التقدمال على، 13على تنفيذ أنشطة مساعدة الضحايا" مجموعة من األدلة"البيانات من شأنها تقديم 

 األنشطة بطرق ال يمكن أبلغت عن قد ًاأن جميع الدول تقريبأن أظهرت  2008-2007 في 7 وآذلك تقارير المادة  مساعدة الضحايابخصوص
 . أو األسباباالنخفاضات/اتزيادال ذآر خدمة معينة دون يتلقون الذين شخاص عدد األآأن تذآر مثًالقياسها، 

 
 المناقشات آانتو.  التقاريروتقديم الرصد الذاتي فضًال عن ه ومتى آيف يمكن ذلك، يمكن تحقيق الذيماة عن تحديد يلؤومسآامل ال الدول إذ تتحمل

، 2008-2007 في في بؤرة االهتماممؤتمر المراجعة الثاني تحقيق أهداف  نحو  المحرز في برامج مساعدة الضحاياحول آيفية قياس مدى التقدم
 عملية قيام الدول ذاتها بتحسين أآبر على ضرورة بشكلألرضية وآذلك اللجنة الدولية للصليب األحمر  الدولية لحظر األلغام االحملة أآدتحيث 

 25 (المتضررة 24يندر وجود نظام رصد يمكنه تتبع مدى التقدم في الدول الـ"فقد أشارت اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى أنه . رصد التقدم
جهات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي تنص على ضرورة وجود لاتفاقية األمم المتحدة ب االسترشاد على الدول ينبغي، وأضافت أنه )"اآلن

 14. وآلية رصد مستقلة، أو هيئة تنسيقًا أفرادوقد تكون ،تنسيق
 

  لمساعدة الضحايا25الـدول مجموعة مستقبل 
  التي تبلغ عن الدولمع تزايد عدد " لمساعدة الضحايا25الـمجموعة  احتمالية تنامي  إلى، أشار الرؤساء المشارآون2008حزيران /في يونيو

 إلى تشجيع العراق، وهي 2008-2007 يؤدي انضمام األردن إلى هذه المجموعة في من الممكن أنو".  أعداد آبيرة من الناجينتجاهليتها ؤومس
 26للوصول بعدد أعضاء المجموعة إلى  ة المرشح الدولومن أوائللناجين  أآبر عدد من اوبها  لمساعدة الضحايا25الـمجموعة  طرف خارج ةدول
 ًايكون خيارقد  عن خفض عدد هذه المجموعة، ولكنه رسميًالم يتم اإلعالن و.  ذلك على دعم مرآزالحصول بعدلية وؤو هذه المسعلى إعالن، دولة

 .ًا آافيًاإذا أحرزت إحدى الدول تقدم
 
على دول أخرى خارج هذه أثرًا   لمساعدة الضحايا25الـمجموعة  فيها تترك األولى التي المرةد األلغام األرضية  مرصرصد، 2008-2007في و

 خطة عمل لمساعدة وضع فيالمجموعة، حيث ذآرت لبنان على وجه التحديد أنها استفادت من إطار العمل الذي وضعه الرؤساء المشارآون 
 . 2008 فيالضحايا 

 
 تراتيجي لمساعدة الضحاياطار االساإل

 بينما تحتاجة لمساعدة الضحايا، حدد خطة مفال داع لوضعمخلفات الحرب المتفجرة مشكلة طفيفة، /بالنسبة للدول التي تكون فيها مشكلة األلغام
أحد األهداف باعتبارها حايا  إدراج مساعدة الض إلىمخلفات الحرب المتفجرة/ أآبر من الناجين من األلغامًا أعدادتضمالعديد من الدول التي 

 لغياب ًا نظر وتكرار للجهود في الخدماتات بشدة إلى وجود فجومتضررةدول عدة أشارت فقد ومع ذلك .  األلغاممكافحةاالستراتيجية في خطط 
لن فضع استراتيجية لمساعدة الضحايا، وإال وإلى  األلغام في بيرو أنها بحاجة مكافحةوقد صرحت سلطة . استراتيجية محددة لمساعدة الضحايا

 15". المساعدة وتخصص األموال لهذا الغرضبضرورة أن تقدم المختلفةالقطاعات "تشعر 
 

 ًا خطط محددة لمساعدة الضحايا؛ وجميعها تقريب آانت لديها2008-2007من الدول التي سجلت وجود ضحايا في فقط   بالمائة21 فإنورغم ذلك، 
كن لديها خطة محددة لمساعدة ت لم  لمساعدة الضحايا25الـمجموعة دول من  10 أن غير).  بالمائة88 ( لمساعدة الضحايا25الـ مجموعة  دولمن

أما .  عدد آبير من الضحايا وهما العراق وترآياامبه األطراف تين من الدول دولشأنها في ذلك شأن، 2008حزيران / من يونيوًاالضحايا اعتبار
وفي . 2008 في خطة لمساعدة الضحايا وضعتا ضحايا، آانت أذربيجان ولبنان هما الدولتين الوحيدتين اللتين بهابة للدول غير األطراف التي بالنس

جمهورية الو  (2008-2007 خالل خطة وضع تقدم في يتحقق أي لم دول أخرى من الدول غير األطراف تضم أعدادًا آبيرة من الضحايا
 في إعداد 2008-2007وقد بدأت دولتان في ). ميانمار وباآستان وفيتنام (ُينظر بالمرة في وضع خطة، أو لم ) وسريالنكالشعبيةقراطية اوالديم

 .2007مجمع األمم المتحدة في آواخر  تفجير بسبب خطة وضعوقد أجلت الجزائر . مصر وموريتانيا: خطط لمساعدة الضحايا وهما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لمالحظات ا"، النمسا، الرئيس المشارك في اللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة الدمج االجتماعي واالقتصادي، ريتررتصريح أدلى به مارآوس  13

   .2007تشرين الثاني / نوفمبر21، االجتماع الثامن للدول األطراف، البحر الميت، "الختامية
تشرين / نوفمبر21، االجتماع الثامن للدول األطراف، األردن، " بيان اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن مساعدة الضحايا"اللجنة الدولية للصليب األحمر،  14

 .2007الثاني 
 .www.elcomercio.com، 2007آب / أغسطس6، الكومرسيو، "األطفال هم الضحايا الرئيسيون لحقول األلغام في بالدنا" 15
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 16...."مسألة مسلََم بها ها لخطة عمل نيروبي، ربما ألنًا محددًاالملكية الوطنية ليست هدف"، ذآر الرؤساء المشارآون أن 2008ران حزي/في يونيوو

 . واالستدامة لضمان مساعدة الضحايا على المدى البعيدالوطنيةومع اقتراب مؤتمر المراجعة الثاني، ستتزايد أهمية الملكية 
 

وقد آانت مساعدة الضحايا . ليات تنسيق مساعدة الضحاياؤو مسمنها 46 تسند، لم 2008-2007بلغت عن وجود ضحايا في  الدول التي أبينومن 
 ؛ األلغام والوزارات المعنيةمكافحة موزعة بين مرآز منهالية في خمس ؤو األلغام، بينما آانت المسمكافحةد إلى سلطات  دولة منها ُتسَن22في 

لية مساعدة الضحايا إلى هيئة التنسيق الحكومية ؤو مسأسندت السلفادور هي الدولة الوحيدة التي وآانت. منهالية وزارية في سبع ؤو المسوآانت
 . الخاصة بالمعاقين

 
 األلغام هي مكافحةمخلفات الحرب المتفجرة، يطرح هذا الموضوع تساؤًال حول ما إذا آانت مراآز /األلغاممن  بشدة المتضررةبالنسبة للدول 

لمراآز بوالية إسناد المهام هذه ، حتى وإن آان سيعهد لوسع المعاقين األهياآلالمكان األمثل لضمان االستدامة والدمج الحقيقي لمساعدة الضحايا في 
ليات أن تكون سوى جزء ؤو تعدو هذه المس الحكومية، والالهياآلليات الخاصة بالمعاقين إلى ؤود بالمسسَن ما ُتًاغالبو. على المستويات الوزارية

-2007 من الدول التي سجلت وجود ضحايا في  قليلةوهناك دول. ن االجتماعيةؤو وزارة الشالعادةليات الوزارة، التي تكون في ؤوصغير من مس
، قامت أفغانستان بتعيين نائب 2008 آب/وفي أغسطس.  صالحيات آافية إلحداث تغييرتملكلة عن قضايا المعاقين ؤو لديها هيئة مستقلة مس2008

 .ن المعاقينؤو وزير لشالتي لديها بالفعل ، أوغندا الوحيدة المماثلة هيخرىاألحالة الو. ن المعاقينؤووزير لش
 

رب مخلفات الح/ ناجين من األلغامبها الدول التي أغلب أن 2008-2007 مساعدة الضحايا في الصادرة بخصوص مراجعة البيانات وقد أظهرت
 6وقد أعلنت صراحة ما ال يقل عن .  الخارجيتمويل على الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية غير الحكومية والبدرجة هائلةالمتفجرة تعتمد 

 ذي أجراهآما أن البحث ال.  دون تحقيق أهدافهم الخاصة بمساعدة الضحاياحائًال أن نقص التمويل آان  لمساعدة الضحايا25الـمجموعة دول من 
 من الدول التي يوجد بها ضحايا خالل  بالمائة40 قرابة لم يكن شامًال، أشار إلى أنه في ه، ورغم أن2008-2007مرآز األلغام األرضية للفترة من 

 القائمين الدوليين نبي  تقديم الخدمات موزع بالتساوي آان بالمائة من الدول27في و. نون دوليوقائمفي الغالب  يقدمها الخدمات تهذه الفترة آان
 ).قبرص وبولندا والواليات المتحدة( على قدراتها الوطنية في مساعدة الناجين  اعتمادًا آليًا سوى ثالث دول اعتمدتتكن هناكلم فوالوطنيين، 

 
لفترات طويلة بحيث يكون هناك  تحل محل الجهود الحكومية ًانها آانت أحيانإال أ ال تُُقدر بثمن،  هي جهود القائمون الدوليونجهود أن في حينو

في نيكاراغوا ف.  وهي السلطات الوطنية– المسؤولةلعمل من قبل الجهات الرئيسية ااعتماد مفرط عليها مع انخفاض الشعور بالملكية واالهتمام و
 أن آفاءة آما ورد.  لمساعدة الضحاياالملكية الوطنية أو تطوير برنامج مستدامتحقيق أي تقدم نحو أنهم لم يالحظوا  2008-2007 القائمون في ذآر
 .  المساعدة للناجين قد أضعف من تحفيز الحكومة على تطوير قدرات وطنية في هذا المجال في تقديمنين الدولييالقائم

 
 وباألخص،  ضئيًال للغايةن استثمارها في بناء قدرات الشرآاء المحلييما آانالوآاالت الدولية إذا هذه  من الممكن أن تتفاقم المشكلة بسبب، مع ذلكو

العكس وعلى .  في منظمات الناجين في أوغندا والسنغالالوضع و هاوخالل فترة إعداد هذا التقرير، آان هذ. منظمات الناجين ومنظمات المعاقين
 ، وتقديم الدعمتقديم التدريبو،  مساعدة الضحايابرامج هامة في تنفيذ ًا لعبت المنظمات غير الحكومية الوطنية في أفغانستان أدوار فقد ذلك،من
 .االستثمار في بناء القدرات الوطنيةزيادة  على المنظمات الدولية لذا ينبغي. منظمات المعاقينل

 
 مقدمي األلغام أو مكافحة برامج عدد من، حيث استعد 2008-2007 في  نحو زيادة الملكية الوطنيةةيجابياإل هناك بعض الخطوات ه آانت أنغير

 سيحدث في آما الحكومية المعنية، الهياآلليات مساعدة الضحايا إلى ؤو مسنقل  األمر األنشطة بالكامل وفي نهايةلتأميم مساعدة الضحايا خدمات
عادة ، قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بتسليم واحد من أآبر برامج إ2008تموز /وال، في يوليوغوفي أن. والسودان) 2009بحلول (ألبانيا 

 . كون لدى الوزارة اآلن القدرة الكافية إلدارة هذا البرنامجتأنه ينبغي أن ب  ذلك، معللةًا عام29التأهيل لديها إلى وزارة الصحة بعد 

                                                 
، اللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة الدمج االجتماعي واالقتصادي، جنيف، "نحو مؤتمر المراجعة الثاني"آمبوديا ونيوزيلندا، الرؤساء المشارآون،  16
 .2008حزيران /ونيو ي6

 ربط مساعدة الضحايا بخطط المعاقين: إحدى الممارسات الجيدة
 

 بأنه رغم ضرورة النظر إلى مساعدة 2007تشرين الثاني / في نوفمبر لمساعدة الضحايا25الـأفاد تقرير مراجعة منتصف المدة لمجموعة 
إال أنه في آثير من األحيان ال تأخذ مراحل "ق اإلنسان والخدمة االجتماعية، الضحايا على أنها جزء من األطر الكلية للصحة العامة وحقو

، اتخذت دولتان فقط خطوة هامة 2008-2007وفي ".* إعداد األهداف الخاصة بمساعدة الضحايا بعين االعتبار الخطط الوطنية األوسع
 25الـطة محددة لمساعدة الضحايا في إطار أعمال مجموعة فبدًال من وضع خ. لضمان استدامة ودمج مساعدة الضحايا في قطاع المعاقين

، وضعت آل من أفغانستان وأوغندا خطة شاملة للمعاقين تضمنت إسناد مسؤوليات آبرى إلى هيئات حكومية وترك لمساعدة الضحايا
استراتيجية التنمية الوطنية للدولة، بينما آانت وآانت خطة أفغانستان مدرجة في . المسؤولية النهائية والتنسيق للوزارة المسؤولة عن المعاقين

 . مساعدة الضحايا قضية معممة/خطة أوغندا مجَمعة بشكل رئيسي من األجزاء ذات الصلة في االستراتيجيات القائمة، مما جعل قضية اإلعاقة
 

طنية، إذ آان يتم دمج مساعدة الضحايا لسنوات عديدة آما ربطت ألبانيا بين استدامة مساعدة الضحايا وإحراز التقدم في استراتيجية المعاقين الو
. وفي السودان، ُأدرجت مكونات استراتيجية مساعدة الضحايا ضمن خطط عمل وميزانيات الوزارات المعنية. في استراتيجيات التنمية اإلقليمية

غينيا بيساو والسنغال (لحد من الفقر آما أعربت عدة دول أخرى عن حاجتها إلى إدراج مساعدة الضحايا في وثائق استراتيجيات ا
 ).وطاجكستان

 
 21، االجتماع الثامن للدول األطراف، جنيف، " المعنية24مراجعة منتصف المدة لحالة برامج مساعدة الضحايا في الدول األطراف الـ *"

 .4، ص 2007تشرين الثاني /نوفمبر
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 التنسيق بين الوزارات
في و.  لمساعدة الضحايا25الـموعة مج أعمال بالنسبة لمساعدة الضحايا وقد تم تعزيزه في إطار قضية محوريةيعتبر التنسيق بين الوزارات المعنية 

 مع االستراتيجيات األخرى يةتماشم أآثر شموًال و الخدمات تكونأدى إلى أنهذا التنسيق قد جعل الخدمات مثل  أن وجود اتضح، 2007-2008
 22تنسيق منتظم بين الوزارات إال في ، لم يكن هناك  لمساعدة الضحايا25الـمجموعة   دولورغم تحقيق التقدم في بعض. ذات الصلة في الدولة

  عملية بين الوزارات إلسناد مهام مساعدة الضحايا ومنع2007وقد بدأت زامبيا في . 2008-2007 من الدول التي سجلت وجود ضحايا في بالمائة
جمهورية الو  ومن بين الدول غير األطراف، تعتبر . األلغاممكافحة تنسيق وزارية  لجنةتتولىوفي الجزائر، .  للجهود تكرارحدوث

 ).  منطقة أبخازياوآذلك(بين الوزارات ما  للتنسيق ًا بارزمثاًالالديموقراطية الشعبية 
 

 االلتزامات المتعلقة بمساعدة الضحايا في اتفاقية الذخائر العنقودية
 مساعدة الضحايا حيث تجاوزت االلتزامات الواردة في اتفاقية حظر األلغام مجالتاريخية في  اتفاقية 2008عام لتعتبر اتفاقية الذخائر العنقودية 

 تقديم المساعدة تدعو إلى أنها آما 17،لتجعل مساعدة الضحايا أحد المتطلبات الرسمية لجميع الدول األطراف التي يتواجد ضحايا على أراضيها
، وأن المتضررة ومجتمعاتهم المتضررينيمتد ليشمل األفراد " الضحية"هو أن تعريف  وًا عامًا مفهومًافقد تبنت هذه االتفاقية رسمي 18.الدولية

لى الدروس ع بناًءو. وتتماشى مع استراتيجيات المعاقين والتنمية األخرى ذات الصلةاإلنسان  حقوق تستند إلى مبادئبد أن  مساعدة الضحايا ال
 أن تكون مرآزة وقابلة يجب، تنص االتفاقية على أن مساعدة الضحايا  لمساعدة الضحايا25الـمجموعة  أعمالالمستفادة من اتفاقية حظر األلغام و

في " الضحايا "وإدراج وعناصر اتصال، ، استراتيجيات وطنيةإنشاء تنص على ًا أحكامآما أنها تضم. للقياس ومنسقة وموجهة نحو تحقيق النتائج
 .  المحرزتقدمال  عنداد تقاريرعإل والتزامات واضحة ،عمليتي التخطيط والتنفيذ

 
 ات المستفيدينءإحصا
.  على حد سواء خالل فترة إعداد هذا التقرير والدول المانحةالمتضررةمن قبل الدول  النتائجزيادة رصد إلى ة يعا، تعالت األصوات الدًاوأخير

 مزيد من التقارير حول تخصيص األموال رفع على مجتمع المانحين يجب" أنه صرحت أن اللجنة الدولية للصليب األحمر قد تجدر اإلشارة إلىو
 الحظ مرصد آما 19". بحقوقهماإلعاقة ذوي تمتع مدى مساهمة هذه األموال في عن مزيد من المعلومات  تقدم الدول المتلقيةأن ضمان ًا أيضإنماو

 تقدير عدد الناجين  غير قادرين على الخدماتمقدمي الدول وغلبأ ال زالاأللغام األرضية أنه بعد مرور ثالث سنوات على خطة عمل نيروبي، 
 من عام آلخر، نقصن من الخدمات قد زاد أم يستفيدالم األشخاص تقييم ما إذا آان عدد وآذلك غير قادرين على، تلقوها آيفالذين تلقوا المساعدة و

 البالغاتآانت ما  ًا وغالب؛ أنشطة مساعدة الضحايالإلبالغ عن دولة 23 سوى ة التطوعي"J" االستمارة إذ لم يستخدم. 2005منذ عام باألحرى أو 
  .  معلومات إحصائية قابلة للقياستتضمنال 
 

خدمات مساعدة تقديم تحديد الفجوات والتكرار في ل و، لقياس مدى التقدمهو أمر حاسم األهميةلمستفيدين دقيقة لعدد اات ء إحصاإذ أن وجود
 خدمات مساعدة حول إلى تحسين عملية جمع البيانات 2008-2007وقد سعت بعض البرامج في . خدمات متابعة فعالةتقديم ل وآذلك ،الضحايا

 . ألبانيا والبوسنة والهرسك ولبنان برامجالضحايا، منها على سبيل المثال
 
 هيئة مرآزية التي لديها قليلة هي الدولو.  السائدة اآلليات الرديئة لجمع البيانات وإعداد التقارير هيال زالت ،ًاآثر عموماأل لكن على الجانبو

 ًايقوم جميع القائمين على مساعدة الضحايا تقريبو. ب اإلصابةاسبأ ال تسجل المستشفيات في الغالب آما أن. ات المعاقين وخدماتهمءتختص بإحصا
 ال يفرقون آما أنهم".  المزدوجحصاءاإل" مما يؤدي إلى ، له في آل مرة يتم تقديم الخدمةالشخص حيث يسجلون الجلسات بدًال من األفراد، بإحصاء

 ونسجليال و ،ال يميزون بين المرضى الجدد والقدامىوالمستفيدين اآلخرين، غيرهم من مخلفات الحرب المتفجرة و/بين الناجين من األلغام
 مقدم آل من قبل األشخاص نفس حصر، يتم هات تنسيقيةجلح أوعدم وجود اونتيجة لغياب التعاون بين أصحاب المص. ى آافية عن المرضمعلومات
 أن عدد فقد ورد، شخص 1100حوالي هو  عدد الناجين في أوغندا  التقديرات تشير إلى أنعلى سبيل المثال، رغم أنف. يتعامل معهمخدمات 

 . 2644صل إلى حوالي و 2007 ُقدمت فيالخدمات التي 
 
 

                                                 
على آل دولة من الدول األطراف فيما يخص ضحايا الذخائر العنقودية في المناطق الواقعة في نطاق واليتها أو تحت سيطرتها : "على ما يلي) 1 (5تنص المادة  17
ي تراعي النوع والعمر، بما في ذلك الرعاية الطبية، وإعادة  تقديم المساعدة المالئمة الت– وفًقا للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان المعمول بهما –

وتتعهد آل دولة من الدول األطراف ببذل أقصى ما بوسعها لجمع بيانات . التأهيل والدعم النفسي، فضًال عن تقديم خدمات الدمج االجتماعي واالقتصادي للضحايا
 ".موثوقة وذات صلة بضحايا الذخائر العنقودية

 من هذه 5تقديم المساعدة من أجل الوفاء بااللتزامات المشار إليها في المادة  في وضع يسمح لها بذلكعلى آل دولة طرف: "على ما يلي) 7 (6تنص المادة  18
عادة التأهيل والدعم النفسي، وآذلك تسهيل االتفاقية أن تقدمها، وذلك من خالل تقديم المساعدة التي تراعي العمر والنوع شكل مالئم، بما في ذلك الرعاية الطبية وإ

 ....". الدمج االجتماعي واالقتصادي لضحايا الذخائر العنقودية
تشرين / نوفمبر21، االجتماع الثامن للدول األطراف، البحر الميت، "بيان اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن مساعدة الضحايا"اللجنة الدولية للصليب األحمر،  19

 .2007الثاني 
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 اإلصابات والوفيات

 التطورات الرئيسية
، 2007 خالل الثابت ها في انخفاضالمرتجلةاألجهزة المتفجرة /مخلفات الحرب المتفجرة/ األلغامالناجمة عن  اإلصابات والوفياتاستمرت معدالت

 ضحايا من فيها سقوطل سَجي دول لم عدة في وقعت إصابات ووفيات، 2008-2007وفي . بمعدالت أقل من األعوام الماضيةآان  االنخفاض إال أن
، فإن التقدم المحرز آان إما معدومًا اإلصابات والوفياتمة وشاملة لجمع بيانات عن ئ إرساء آليات مالالحاجة الملحة إلىورغم .  سنواتلعدةقبل أو 

 . ودقتها واستخدامهاباإلصابات والوفيات اصة  خالل فترة إعداد هذا التقرير من ناحية تغطية البيانات الخأو ضئيًال

 2007 المرتجلة فياألجهزة المتفجرة /مخلفات الحرب المتفجرة/ األلغام األرضيةاإلصابات والوفيات الناجمة عن

المرتجلة متفجرة  األلغام ومخلفات الحرب المتفجرة واألجهزة المن جراء حالة إصابة ووفاة 5426سجل مرصد األلغام األرضية ، 2007  عامفي
وال ُتعد هذه  1.فال تزال غير معروفة 86 حالة العدد المتبقي وهو حالة إصابة، أما 3939 وحالة وفاة 1401 ا، منه بواسطة الضحيةتنشطالتي 

أللغام األرضية من خالل  مرصد اا توصل إليهالحاالت التي باإلضافة إلى الحاالت المسجلة سوىتتضمن ال أنها إذ  على اإلطالق مكتملةاألرقام 
، انخفض عدد 2006 فيومثلما حدث  2. دولة ومنطقة71في على األقل حالة إصابة ووفاة  6022 ن تم اإلبالغ ع2006وفي . وسائل اإلعالم

على سبيل المثال (نتيجة التباطؤ في جمع البيانات اإلصابات والوفيات سيستمر رغم أن تسجيل  2007،3 في  بالمائة9بنسبة اإلصابات والوفيات 
 ).وال وسريالنكاغعلى سبيل المثال في أن(آل إدارة البيانات امشو) في جمهورية الكونغو الديموقراطية والسودان

فإن عدد الدول والمناطق ، اإلصابات والوفياتورغم انخفاض إجمالي عدد 
 2006، مثلما آان في 78وفيات آان  األخرى التي لم تشهد تسجيل إصابات أو

 لم 4 دولة13في  إصابات ووفيات تم تسجيل 2007في و).  الجدول التاليانظر(
 منها قددولتين ولم تكن  ؛)حالة 167العدد اإلجمالي  (2006 أي حاالت فيتشهد 
تكن دول أخرى لم آما أن  .امبيا وماليغ:  من قبلحاالت إصابة أو وفاة تشهد

حدثت وقد .  على سبيل المثال، منها النيجرأي حاالت لعدة سنوات قد سجلت
 في هذه الدول الثالث نتيجة استخدام ألغام جديدة مضادة اإلصابات والوفيات

 .للمرآبات
 
 
 
 
 
 

                                                 
ا أو                      1 ة أو اقترابهم د نتيجة وجود شخص أو مرآب زة دون عم ا األجه ي تتفجر فيه وا مصرعهم أو أصيبوا في الحوادث الت ذين لق شمل األشخاص ال ام ت هذه األرق

راد       مالمستهما لها،  صنع   ( مثل جميع أنواع األلغام المضادة لألف ة ال ذخائر المتفجرة         )المصنعة أو منزلي ر المنفجرة، وال ذخائر غي ات، وال ام المضادة للمرآب ، واأللغ
شمل   .  بواسطة الضحيةتنشط، واألجهزة المتفجرة المرتجلة التي   المتروآة ة ال ت داد اإلجمالي ديرات اإلصاب  : وهذه األع د؛       تق دد بالتحدي ذآر الع م ت ي ل ات الت ات والوفي

م تتفجر بواسطة الضحية                          ي اتضح أنهت ل زة الت د؛ واألجه التحكم عن بع ي تتفجر ب وفي  . والحوادث التي اتضح أن سببها األلغام أو األجهزة المتفجرة المرتجلة الت
زة       بعض الدول، آالعراق، حيث آان من الصعب التحقق من الحوادث التي يتم اإلبالغ       دَرج الحوادث الناتجة عن األجه م ت  عنها، تم تطبيق معايير أآثر صرامة إذ ل

 . له بصورة مباشرة) يد أو قدم(المتفجرة المرتجلة إال في حالة تفجر الجهاز نتيجة مالمسة 
ظرًا لتباطؤ عملية جمع البيانات تم تحديد حاالت  ولكن ن . 2006منطقة في   / دولة 68 حالة إصابة ووفاة في      5751في تقريره السابق سجل مرصد األلغام األرضية         2

دوفا      ( في أربع دول أخرى      2006جديدة خالل    سلفادور ومول صين وال ات، وتوصل           ). ألبانيا وال ة منقحة لإلصابات والوفي داد إجمالي ضًا أع دة دول أي ا أرسلت ع آم
 . حالة أخرى257تحليل قواعد البيانات في أفغانستان إلى 

 . حالة إصابة ووفاة6873ُسجلت ، 2005في  3
 .ساحل العاج، فرنسا، غامبيا، هندوراس، إسرائل، آينيا، مالي، منغوليا، النيجر، صربيا، جنوب أفريقيا، الواليات المتحدة، وزامبيا 4
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 مخلفات الحرب المتفجرة/المرتجلةاألجهزة المتفجرة /أللغامجراء ا إصابات ووفياتدول ومناطق أخرى سجلت 
 2007 في 

الشرق األوسط  رابطة الدول المستقلة أوروبا اديالمحيط اله –آسيا األمريكتان أفريقيا
 وشمال أفريقيا

 الجزائر أرمينيا ألبانيا أفغانستان تشيلي نغوالأ
 مصر أذربيجان البوسنة والهرسك آمبوديا آولومبيا بوروندي
 إيران روسيا البيضاء آرواتيا الصين السلفادور تشاد

 قالعرا جورجيا فرنسا الهند هندوراس ساحل العاج
جمهورية الكونغو 
 الديموقراطية

 إسرائيل ستانغيرق التفيا إندونيسيا واغنيكارا

جمهورية الو  بيرو أريتريا
 الديموقراطية الشعبية

 األردن روسيا بولندا

الواليات  إثيوبيا
 المتحدة

 الكويت طاجكستان صربيا منغوليا

 لبنان أوآرانيا ترآيا ميانمار  امبياغ
 المغرب أبخازيا آوسوفو نيبال  غينيا بيساو
 سوريا آاراباخ-ورنوغنا  باآستان  آينيا
 اليمن   الفلبين  مالي

 فلسطين   آوريا الجنوبية  موريتانيا
 الصحراء الغربية   سريالنكا  موزمبيق
    تايالند  ناميبيا
    فيتنام  النيجر
      رواندا
      السنغال
      الصومال

      جنوب أفريقيا
      السودان
      أوغندا
      زامبيا
      زيمبابوي

      أرض الصومال
 دولة ومنطقة 23

 واحدة
 دول ومنطقة 8  دولة15  دول7

 واحدة
  دولة ومنطقتان11  دول ومنطقتان8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلصابات والوفياتديمغرافية 
 أنه منذ إال.  بالمائة71 :عسكريين أو ني مدنيما إذا آانوا في حالة معرفة العظمى من الضحايا  المدنيون الغالبيةفقد شّكلآما في السنوات الماضية، 

  ارتفاع عدد الضحايا من قوات األمن في آولومبيااستمرار إلى ًا جزئييرجع ذلكو.  بالمائة10 بنسبة انخفضت نسبة الضحايا من المدنيين 2005
 ة المعروفحاالت اإلصابة والوفاة فقط من  بالمائة13  سيشكلون الضحايا العسكريونفإنعدنا آولومبيا، وإذا استب). 2007 في 697 (وزيادة نسبتهم

أفراد  من خالل وسائل اإلعالم، التي تميل إلى الترآيز على  قد تم تسجيلها البيانات الخاصة بالعديد من الضحايا العسكريينآما أن.  بالمائة27وليس 
 عدد سقوط عن تسفر، أو على الحوادث الكبرى التي ) في أفغانستان والعراقباألخص ( بالدهم الصراعات خارجتفهم فييلقون حقوات األمن الذين 

 عن آافية إفاداتولم ترد . ، بينما ال تلقي باًال للضحايا المدنيين)في الهند وباآستان والصومال على سبيل المثال(آبير من الضحايا العسكريين 
 . 2007 خالل في أفغانستان وآولومبيا والعراق وميانمار وفلسطين  ولكن ُسجلت الجماعات المسلحة غير الحكوميةبيناإلصابات والوفيات 
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 في 69 مقارنة بـ120 (2007 في األلغام لألغراض اإلنسانية إزالة بين أفراد آان هناك أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في معدل اإلصابات والوفياتو

 ).في أفغانستان وآمبوديا (نساء  األلغام ستإزالة ضحايا بينوآان من .  زيادة عدد الحوادث في لبنانا يرجع جزئيًا إلىمم، )2006
 

 من إجمالي  بالمائة11 اإلناث يما شكلت ف؛)3930،  بالمائة89 ( معروفًاالنوع آان فيهافي الحاالت التي  فئة من الضحايا أآبر الذآور شّكلوقد 
ومن بين الضحايا ). 1029 (اإلصابات والوفيات من  بالمائة19 وقد آان النوع مجهوًال في .)467 ( معروفًاالنوع التي آان فيها الحاالتعدد 

 الذآور، إال منلخطر أقل تعرضًا ل اإلناث آانت، ًاوعموم). 452 ( بالمائة16المدنيين وحدهم، آانت نسبة الضحايا من اإلناث أعلى، حيث بلغت 
المياه في / تربية الحيوانات في اليمن، أو جمع األخشابمثل (لكسب العيش لمخاطر معينة نتيجة قيامهن بأنشطة معينة  تعرضنعض الدولأنهن في ب

 على النساء، حيث أن الذآور في العديد من ًاالذآور تأثير غير مباشر أيضاإلصابات والوفيات من  وآان لعدد ).جمهورية الكونغو الديموقراطية
  .ًا في ظروف أشد فقرالعيش عام تعيش األسر التي تعتمد على النساء في آسب شكل لألسرة، وب األساسيمعات التقليدية هم مصدر الدخلالمجت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
قد ارتفعت  أن هذه النسبة األهم من ذلك، ولكن في الحاالت التي آان فيها العمر معروفًا من إجمالي عدد الضحايا  بالمائة31 فشكلوا األطفال أما

هم من) 976 ( بالمائة82، آان  من األطفال الضحايافي الحاالت التي ُعرف فيها نوعو).  بالمائة46( ما يقرب من نصف الضحايا المدنيين لتشكل
 . منهم فتيات)213 ( بالمائة18فتيان و

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ثم النساء ، ) بالمائة36(، يليهم الفتيان ) بالمائة48( من الضحايا  الرجال أآبر فئةشّكل، هم ونوعهن عمرالمعروف المدنيينلضحايا ا من بينو

 .وجمهورية الو الديموقراطية الشعبيةتشاد وآوسوفو :  أآبر فئة ضحاياالفتيان آان في دول قليلةو). منهما لكل  بالمائة8(الفتيات 

   )عسكريونال/مدنيونال( 2007 اإلصابات والوفيات في

قوات األمن  
1.390 

مدنيون  
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 5لإلصابات والوفياتاألجهزة المسببة 
 :ومن بينها. هاتسعة منل معروفًاآان الجهاز الذي تسبب في وقوع الحادث  حاالت إصابة ووفاة 10لكل 

 ،) بالمائة36,3) (العنقودية (خيراتالُذمتفجرة غير الحرب ال مخلفات نتجت عن 1440 •
 ،) بالمائة24,9( األلغام المضادة لألفراد عن 987 •
 ،) بالمائة12,6( األلغام المضادة للمرآبات عن 502 •
 ،) بالمائة11,4( ألغام غير محددة عن 452 •
 ،) بالمائة9,4( بواسطة الضحية تنشط التي المرتجلة األجهزة المتفجرة عن 372 •
 ،) بالمائة5,4 (الُذخيرات عن 216 •

 
 منهم  بالمائة74األلغام المضادة لألفراد، آان فبالنسبة لضحايا .  على البيانات الديمغرافية المختلفةمختلف تأثير األجهزة  لكل نوع من أنواعآان و

 من مزيلي 51 منهم من الذآور، من بينهم  بالمائة89 البالغين، آان المضادة لألفرادضحايا األلغام ل أما بالنسبة.  من األطفال بالمائة26من البالغين و
 الجهاز الوحيد الذي تأثر به البالغون واألطفال بنفس أما.  منهمائة بالم80 البالغون شكلضحايا األلغام المضادة للمرآبات، وفي حالة . األلغام

آان عدد الضحايا البالغين أعلى حيث  لبنان، ينطبق ذلك علىولكن لم ).  للبالغين بالمائة52لألطفال و  بالمائة48 (الُذخيرات  فكانًاالدرجة تقريب
 الضرورة وتفرضهامخاطر آبيرة تنطوي على  واألنشطة التي التطهير، وذلك نتيجة أنشطة الُذخيرات المتضررة من الدول األخرى منبكثير 

، على 2007 في عام الغالبية العظمى من الضحايا بشكل األطفال شكلسنوات عديدة، منذ  الُذخيراتببشدة  الملوثةأما بالنسبة للدول . االقتصادية
 . وفيتناموجمهورية الو الديموقراطية الشعبيةي أفغانستان وآمبوديا والعراق سبيل المثال ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فقط من ضحايا  بالمائة20 بينما شكلوا من إجمالي ضحايا مخلفات الحرب المتفجرة،  بالمائة60حوالي )  رئيسيبشكلالفتيان ( األطفال شّكلوقد 
 8و،  من الفتيات بالمائة12 و من الرجال بالمائة31و،  من الفتيان بالمائة49فجرة المدنيين، آان ومن بين ضحايا مخلفات الحرب المت. األلغام
 .وآانت هذه هي فئة األجهزة الوحيدة التي آانت الضحايا من الفتيات فيها أعلى بكثير من النساء.  من النساءبالمائة

 

األلغام المضادة لألفراد  من جراء دولة، و54في ) الُذخيراتباستثناء (مخلفات الحرب المتفجرة من جراء  ابات ووفياتإص حدوثب وقد ورد ما يفيد
  دولة،13 بواسطة الضحية في تنشطالتي  المرتجلة األجهزة المتفجرة من جراء دولة، و23 األلغام المضادة للمرآبات في من جراء دولة، و37في 

 . دولة12 في الُذخيرات ومن جراء

                                                 
 .جهااألرقام الخاصة بنوع الجهاز الواردة في هذا القسم ال تشمل آولومبيا حيث أن البيانات غير تفصيلية بما يكفي إلدرا 5
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  الحادث وقوع وقتالجاريالنشاط 

مخلفات الحرب المتفجرة، إال أنه / ألغراض التوعية بمخاطر األلغام بالغة أهميةله وقت وقوع الحادث  الجاري النشاطعنرغم أن جمع المعلومات 
 الناس يمارس في المناطق الريفية حيث تحدث أغلبها المدنيين اإلصابات والوفيات بينويبدو أن .  عملية جمع البياناتمكوناتيعتبر أضعف 

وقد تتضمن .  تدفعهم الضرورة االقتصادية للتوجه إلى مناطق يعلمون أنها خطرة، آما هو الحال في آل من لبنان وفيتنامعادةأنشطتهم المعيشية، و
جمهورية الو الديموقراطية الشعبية  في حدوث إصابات ووفيات ل األنشطة الرئيسية المسببةوهو أحدهذه األنشطة المعيشية جمع خردة المعادن، 

  .وا وبيروغنيكارا ووآردستان العراق
 
 في بعض حدوث إصابات ووفيات تحوًال في األنشطة التي تسفر عن المرتجلةاألجهزة المتفجرة /األلغام المضادة للمرآباتب  جديد تلوثقد أحدثو

 أثناء اإلصابات والوفيات التي وقعتلى سبيل المثال في الجنوب والجنوب الشرقي ألفغانستان حيث آانت هناك زيادة ملحوظة في عدد األماآن، ع
 ضحايا جدد في أسقطت لوقوع الحوادث التي ًاوعلى غرار ذلك، آان السفر هو أآثر األسباب شيوع).  بالمائة10 من  بالمائة20ارتفع إلى (السفر 
   .النيجر

 
 التوزيع اإلقليمي

 :، لكنها زادت فقط في أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقياالرئيسية في جميع المناطق لقد حدثت إصابات ووفيات
 ؛) دولة14 في 2768بانخفاض من (المحيط الهادي - دولة في منطقة آسيا15 ضحية في 2448 •
 ؛) في خمس دول1194من بانخفاض ( ضحية في سبع دول في األمريكيتن 973 •
 ؛)منطقة/ دولة20 في 1153بانخفاض من (منطقة في أفريقيا / دولة24 ضحية في 944 •
 ؛)منطقة/ دولة13 في 532بزيادة من (منطقة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا / دولة13 ضحية في 689 •
 ؛)منطقة/ ضحية في تسع دول167بزيادة من (منطقة في أوروبا / ضحية في تسع دول238 •
  و؛)منطقة/ دولة11 في 208بانخفاض من ( في رابطة الدول المستقلة 10 الـمناطقال/دولال ضحية في 134 •
ا   (وحدها ثالث دول  تضمنت،  " لمساعدة الضحايا  25الـ"مجموعة  دول  من بين    • ا وآولومبي ة 38) أفغانستان وآمبودي ضحايا    بالمائ  من ال

 6).2006 في  بالمائة44مقارنة بـ(
 
 

 2007 ضحية أو أآثر في 100اهات في الدول التي تضم االتج
 29 أفادت، 2007 و2006 في عامي إصابات ووفيات سجلت دولة 65من بين 

 أفادت، بينما 2007 في صابات والوفيات انخفاض في معدالت اإلبحدوثمنها 
بب االنخفاض الكلي في عدد الضحايا ويعزي س. المعدالتباستقرار  منهاثالث 
األلغام من رة تضر الدول المبعض في ة الملحوظات إلى االنخفاضة آبيربدرجة
 .بشدة

ستان • حية  811: أفغان ن ض اض م ة  (1053بانخف ات نتيج عملي
 ؛) في مناطق الصراعاتاإلبالغ قلة ًا، ولكن أيضالتطهير

ا  • ة بمخاطر نتيجة التوعي (450بانخفاض من ضحية  352: آمبودي
ى تجارة      عقوباتالومخلفات الحرب المتفجرة،    /األلغام  المفروضة عل

 ؛) األلغاممكافحةخردة المعادن وزيادة مشارآة المجتمع في 
ا • ن ضحية  895: آولومبي اض م ة   (1167بانخف ادة الرقاب ة زي نتيج

  و؛)الحكومية
سبب  (207بانخفاض من    ضحية   130: لبنان •  في  الطارئ    الوضع  ب

2006.( 
 

 تغطية البيانات في بعض نقص في ناتجًا عنوفي حاالت أخرى، آان االنخفاض   
 :، مقارنة بالعام السابق2007 خاللالمناطق 
 ،121 بانخفاض من  ضحية48 :والغأن •
  و،64بانخفاض من ضحية  34: سريالنكا •
 .50بانخفاض من ضحية  23: أوغندا •

                                                 
داد    23، أعلنت 2004آانون األول عام   / ديسمبر 3تشرين الثاني إلى    / نوفمبر 29في مؤتمر المراجعة األول، في الفترة من         6 سؤوليتها عن أع  من الدول األطراف م

وذلك بتقديم خدمات  "  يتعلق بتقديم المساعدةمسؤولية آبرى للتحرك، وفي الوقت نفسه لديها احتياجات وتوقعات آبيرة فيما"آبيرة من الناجين، وأنه تقع على عاتقها   
و  وأفغانستان، ألبانيا، أنغوال، البوسنة   : مالئمة لرعاية الناجين وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم       الهرسك، بوروندي، آمبوديا، تشاد، آولومبيا، آرواتيا، جمهورية الكونغ

ى    .  واليمن،وا، بيرو، السنغال، صربيا، السودان، طاجكستان، تايالند، أوغنداغراالديمقراطية، السلفادور، أريتريا، غينيا بيساو، موزمبيق، نيكا     ا عل صديق إثيوبي وبت
وفمبر   .  دولة24، ارتفع العدد إلى 2004آانون األول / ديسمبر17اتفاقية حظر األلغام في      اني   /وفي االجتماع الثامن للدول األطراف في ن شرين الث ، أعلنت  2007ت

 . في هذه المجموعة25يتها عن أعداد آبيرة من الناجين، لتكون بذلك الدولة الطرف رقم ولؤاألردن أيضًا مس

 الدولة
 والزيادة 2007 فيضحايا عدد ال

 2006أو االنخفاض من عام 
 )- (895 آولومبيا
 )- (811 أفغانستان
  (+)438 ميانمار
 )- (352 آمبوديا
 )- (271 باآستان
  (+)216 العراق
  (+)186 تشاد
  (+)170 الهند
 )- (130 لبنان
  (+)110 فيتنام
 )- (104 نيبال
  (+)101 ترآيا

جمهورية الو 
  (+)100 الديموقراطية الشعبية
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 :بينها، من ات والوفياتلإلصاب دولة معدالت أعلى 33ومع ذلك، سجلت 

 ؛)نتيجة لتصاعد الصراع (139 بزيادة من 186: تشاد •
  و؛) التقارير اإلعالمية في تحسنولكن أيضًا البيانات،  جمع تحسن عمليةمما يرجع جزئيًا إلى (99 بزيادة من 216: العراق •
 ).نتيجة تزايد الصراع (243 بزيادة من 438: ميانمار •

 
 حالة 70على سبيل المثال، سجلت أريتريا ف. اإلصابات والوفيات زيادة أعداد إلى عملية جمع البيانات  فيتحسنال يد، أدىفي دولتين على وجه التحد

 ). تم تنفيذه مرة واحدةمسحي إلى نشاط ًاويعزي السبب جزئي (34، بزيادة من حالة 84، بينما سجلت إثيوبيا 2006 في 32، بزيادة من 2007 في
 
، من بينها ثالث 2008آب / حتى أغسطسوقوع إصابات ووفيات  على األقل دولة61 حيث سجلت 2008 ت إصابة ووفاة فيحاالاستمر تسجيل و

 التي  منأعلى 2008آب / أغسطسفيمعدالت بتسجيل  بعض الدول أفادت آما). قبرص وجيبوتي وليبيا (2007 في أي حاالتدول لم تسجل 
 الذخائر العنقودية قد اسُتخدمتو. ، منها البوسنة والهرسك وساحل العاج واألردن والسنغال وسريالنكاا بأآمله2007 ُسجلت خالل السنة التقويمية

 أثناء الغارات ضمن إجمالي عدد اإلصابات والوفيات التي تقع يدرج أن مرصد األلغام األرضية ال إال. في الصراع الذي دار بين جورجيا وروسيا
حقوق اإلنسان، لقى ما ال مراقبة منظمة ل ًاووفق. التالمس التي لم تتفجر عند الُذخيرات تلك التي وقعت جراء وىإذ ال يدرج س، اإلصابات والوفيات

 قيقةدالرقام األ، ولكن لم تكن 2008آب / غير المنفجرة في أغسطسالُذخيرات جراءيقل عن اثنين من المدنيين مصرعهم وأصيب خمسة آخرون 
 .  تقرير مرصد األلغام األرضيةطباعة وقت معروفة

 

 جمع البيانات

  بغرض التخطيطالمرتجلةاألجهزة المتفجرة /مخلفات الحرب المتفجرة/ األلغاماإلصابات والوفيات الناجمة عن عملية جمع البيانات الوافية عن إن
 في حاالت إصابة ووفاة دولة ومنطقة سجلت 78فمن بين . 2007 خالل الوضعحسن في هذا  تأي ولم ُيالحظ ًا ال زالت تمثل تحدي األلغاملمكافحة
على المستوى ) IMSMA( األلغام لمكافحةنظام إدارة المعلومات  منها 32 استخدمت فيما منها لديها آليات لجمع البيانات، 48، آانت 2007

 تملك آلية رسمية لجمع البيانات المناطق / في دولتقد وقع) 1358 (إلصابات والوفياتااإلقليمي لتخزين تلك البيانات، مما يعني أن ربع والوطني 
جاءت لذلك  في هذه الدول من خالل وسائل اإلعالم اإلصابات والوفيات الغالبية العظمى من تحديدوقد تم ). 2006 في  بالمائة19بزيادة من (

وفي حاالت قليلة، آان ). 271(وباآستان ) 40(وإيران ) 170(والهند )  ضحية78(لجزائر  ا:من أبرز األمثلة على ذلك هيو. البيانات غير مكتملة
، ولكن لم تكن هناك آلية قياسية أو موحدة لجمع البيانات، على اإلصابات والوفياتعن العاملون الميدانيون يزودون مرصد األلغام األرضية ببيانات 

 . حالة438  أصل منحالة 249لميدانيون عن سبيل المثال في ميانمار حيث أبلغ العاملون ا
 

قد حدد مرصد األلغام األرضية ثالث ف. أن هذه البيانات مكتملة ال يعني اإلصابات والوفيات وجود آليات لجمع بيانات عن فإنومع ذلك، 
 حالة إصابة ووفاة 392 ذ سجلت هذه الدولإ .البوسنة والهرسك وآمبوديا واألردن:  مكتملةاإلصابات والوفيات ها عنمناطق فقط تعتبر بيانات/دول

آليات جمع بيانات غير مكتملة أو ذات قد تم تسجيلها في دول  اإلصابات والوفيات من  بالمائة93 ما يعني أن ؛) بالمائة8 بانخفاض من  بالمائة7(
  دولة من25 في أخرى من اإلصابة والوفاةحاالت وقد توصل مرصد األلغام األرضية إلى ). 2006 في  بالمائة92(غير موجودة على اإلطالق 

 ).774 الحاالتإجمالي عدد ( دولة لديها آليات لجمع البيانات 48 أصل
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  األلغام مكافحة دعم
 

  الرئيسيةالتطورات 
 ) مليون يورو314حوالي ( مليون دوالر أمريكي 430  أآثر من األلغام بلغمكافحةأن تمويل مرصد األلغام األرضية  وجد 2007بالنسبة لعام 

 التمويل وقد تلقت هذا. 2006 مقارنة بعام ) بالمائة 9,5(ليون دوالر  م45وهو ما يمثل تراجعًا بحوالي .  والمفوضية األوروبيةدولة 26 بها تتبرع
 هي بالترتيب أفغانستان والعراق وآمبوديا والسودان 2007 األلغام في مكافحةالمتلقية لتمويل الرئيسية   الخمسالدولو.  دولة ومنطقة أخرى70

 .  مليار دوالر3,75 نحو 2007-1992  منغام للفترة األللمكافحة الدولي الدعموبلغ إجمالي . ولبنان
 

 متضررة من دولة 28 ساهمت بها 2007 خالل مليون دوالر 117  أآثر منأن التمويل الوطني بلغ مرصد األلغام األرضية أيضًا سجلآما 
 33وما يفسر جزئيًا هذه الزيادة بمقدار نحو . ) األلغاممكافحةل قدمتها لبرامجها الوطنية يةمساهمات مالية أو عين( مخلفات الحرب المتفجرة/األلغام

 دعمها لبرامج عنمخلفات الحرب المتفجرة /األلغاممن ة ضرر عدد أآبر من الدول المتإبالغ هو 2006 مقارنة بعام ) بالمائة 39(مليون دوالر 
 . 2007 األلغام في مكافحة

 

 مقدمة 
 بحق آل دولة من الدول األطراف في طلب وتلقي المساعدة من دول أطراف )التعاون والمساعدة الدوليين(األلغام  حظر اتفاقية من 6تقر المادة 

 األلغام استنادًا إلى لمكافحةالمقَدم  الدعمم مرصد األلغام األرضية تقارير سنوية حول دويق. االتفاقية الواردة فيالوفاء بالتزاماتها  بغرضأخرى 
 األلغام لمكافحة  الموجهة الدوليةاتمخلفات الحرب المتفجرة وحول المساعد/األلغاممن ة ضررالمت الدول التي تبلغ عنها والعينية المالية اتدالمساع

لموارد للوفاء بااللتزامات جيات تعبئة ااستراتي التكاليف التقديرية وعن ًام مرصد األلغام األرضية أيضًا تقاريردآما يق.  الدول المانحةالتي تبلغ عنها
 مكافحةجيات مساعدة استراتيأولويات وآذلك مخلفات الحرب المتفجرة، و/األلغام منة ضررالمتمن جانب الدول  االتفاقيةالمنصوص عليها في 

 . األلغام من جانب الدول المانحة
 

مخلفات الحرب المتفجرة من طلبات /األلغام منة ضررالمت المانحة والدول  على ما تتقدم به الدولاألحيان مرصد األلغام األرضية في أغلب يعتمد
بهذا الشكل تتقيد تقارير مرصد األلغام األرضية، رغم سعيه إلى توفير أآمل .  من تقارير عامةتقدمهمعلومات أو على ما حصول على مباشرة لل

 واإلبالغ األخرى الدعمتتبع جهودها التمويلية الخاصة وأشكال في م، بقدرة ورغبة الدول  األلغالمكافحة العالمي عن الدعموأدق التفاصيل الممكنة 
 لمكافحة  المقدمدعمالآما تقيدت التقارير حول .  التقارير الماليةغيرها منجية وستراتيف والميزانيات والخطط االيلا التك، وبمدى توفر تقديراتعنها

 إدارتها المالية أنظمة تغييرات في نظرًا لحدوث األلغام، لمكافحة  الذي قدمتهدعملل الكامللدول المانحة عن التتبع عجز بعض ابسبب األلغام أيضًا 
مخلفات الحرب /األلغام منة ضررالمت التي ساهمت بها العديد من الدول األموال حجم عن، فضًال عن االفتقار إلى معلومات أنظمة اإلبالغو

 .   لديهاجيات التمويل ستراتياعن المتفجرة و
 

  األلغام لمكافحةالتمويل العالمي 
مرصد  وجد 2007 خاللففي .  األلغاملمكافحةذين يشكالن معًا التمويل العالمي ليميز مرصد األلغام األرضية بين التمويل الدولي والوطني، ال

 والمفوضية دولة 26 بها ت تبرع) مليون يورو314 حوالي(  مليون دوالر430 أآثر من  األلغام بلغكافحةلمأن التمويل الدولي األلغام األرضية 
 . 2006 مقارنة بعام ) بالمائة 9,5 حوالي(  دوالر مليون45 وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 1.األوروبية

 
 من الدول 28 قدمتها 2007 مليون في 117,4 و العينية بلغت حواليأن المساعدات الوطنية سواء المالية أ مرصد األلغام األرضية أيضًا سجلآما 
  بالمائة 39 مليون دوالر أو 33 بحواليوهو ما يمثل زيادة .  األلغاملمكافحة الوطنيةمخلفات الحرب المتفجرة لبرامجها /األلغاممن ة تضررالم

 إلى استمرار غياب طرق ما يرجعلوطنية السنوية والمقارنات بينها غير دقيقة، لكن تبقى التقارير حول مستويات التمويل ا. 2006مقارنة بعام 
 زادرغم ذلك، .  إنفاقهاعن معلومات توفرمخلفات الحرب المتفجرة، وألن العديد منها ال /األلغام منة تضررالم الدول لدى اإلبالغ للتتبع وموحدة

 .  مقارنة باألعوام السابقة2007 األلغام في لمكافحة التي أبلغت عن الدعم المقدم مخلفات الحرب المتفجرة/األلغاممن رة ضرعدد الدول المت
 

آان السبب في جنوب لبنان، والذي  للتطهير الطارئ للذخائر العنقودية دعمًا 2006 مليون دوالر في 68,8 الذي بلغ - للبنانالموجهإن التمويل 
تراجع قد  –  مليون دوالر475مبلغ غير مسبوق وقدره حيث وصلت إلى  2006 في دولية المقدمة الموالالزيادة الملحوظة في األوراء  الرئيسي

د ازإذ :  في أماآن أخرىل عدم استقرارآما شهد التموي.  األلغاملمكافحة االحتياجات الطارئة ت تناقصحيث، 2007 مليون دوالر في 28,3إلى 
أفادت دول عديدة حول وقد . مخلفات الحرب المتفجرة، وتراجع بشكل ملحوظ بالنسبة للبعض اآلخر/األلغاممن رة ضربالنسبة لبعض الدول المت

 أو ية الدول المانحة على مستوياتها التمويلآلحافظ آذلك لم ت.  الدوليةات المساعدنقص أو إلغائها بسبب انخفاضها األلغام أو مكافحةتأخر برامج 
 قيمة مساهمات بعض إال أن –  من حيث النسبة المئوية والقيمة المطلقة- أآبر بكثير مبالغ خصصتبعض الدول وفي حين أن . 2007 خالل ترفعها

 . الدول األخرى تراجعت بنفس النسبة والقيمة
 

                                       
 ,A$1=US$0.8391, C$1=US$0.9316: 2007 تستند قيمة المساهمات الدولية بالدوالر األمريكي على متوسطات أسعار الصرف اآلتية لسنة 1

RMB1=US$ 0.1315, 1DKK=US$0.1838, €1=US$1.3711, ¥1=US$0.0085, NZ$1=US$0.7365, NOK1=US$0.1708, 
SEK1=US$0.148, SKK1=$US0.04070, £1=US$2.002, CHF1=US$0.8334, and LTL1=US$0.3981. ،االحتياطي الفيدرالي األمريكي 

وتستخدم جميع المتوسطات . www.oanda.com؛ وتقدير مرصد األلغام األرضية يستند إلى 2008آانون األول / يناير2، )"السنوية(قائمة أسعار الصرف "
 . وية الواردة في هذا االستعراض العام سعر الصرف السنوي الخاص باالحتياطي الفيدرالي األمريكي، ما لم يرد خالف ذلكالسن
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 الواليات م ه2007أللغام في  امكافحة في ينأآبر المساهمو
 مليون 50,2(، النرويج ) مليون دوالر69,8(المتحدة األمريكية 

 45,6(، المفوضية األوروبية ) مليون دوالر45,8(، آندا )دوالر
، المملكة المتحدة ) مليون دوالر35,5(، اليابان )مليون دوالر

 18,4(، ألمانيا ) مليون دوالر23,4(، هولندا ) مليون دوالر25,2(
 16,7(، وأستراليا ) مليون دوالر17,5(، السويد )مليون دوالر
وجاءت أآبر مساهمة من المفوضية األوروبية . )مليون دوالر

 الدول األعضاء في االتحاد جانب التمويل الوطني من متضمنة
 مليون 143,6( مليون دوالر 196,8 حيث بلغتاألوروبي، 

عت العمالت الوطنية للعديد ارتفقد و.  أدناههو وارد، آما )يورو
مخلفات الحرب المتفجرة والدول /األلغاممن رة ضرمن الدول المت

 في بعض الحاالت - 2007 الدوالر األمريكي في أمامالمانحة 
من  وهو ما رفع قيمة بعض المساهمات -  بالمائة 10 بنسبة تفوق
 . 2006 الدوالر األمريكي مقارنة بعام حيث قيمة

 
ر مما ب أآ2007 األلغام في لمكافحة تمويًال -  بلجيكا وآندا وأيرلندا والنرويج وأسبانيا- العملة الوطنية، قدمت خمس دول مانحة من حيث قيمةف

ر مما ب أآ2007 الدوالر األمريكي في من حيث قيمة منها تمويًال 9، قدمت 2007 دولة مانحة في 20 ومن بين أآبر 2.قدمت في أي عام سابق
، ) بالمائة 50(، آندا ) بالمائة 107زيادة نسبتها (نيوزلندا : هيالدول التي زادت مساهمتهما و. تمويًال أقلمنها  11قدمت بينما ، 2006 في قدمت

، ) بالمائة 20(حدة  المملكة المت) بالمائة 25(، أسبانيا ) بالمائة 31(، النرويج ) بالمائة 35(، أيرلندا ) بالمائة 40(، بلجيكا ) بالمائة 42(اليابان 
، الواليات ) بالمائة 43(، سلوفاآيا ) تراجع بالمائة 52(المفوضية األوروبية : مهف م تراجعت مساهمتهين الذين المانحأما. ) بالمائة 7(والسويد 
، هولندا ) بالمائة 18(، سويسرا ) بالمائة 24( ركالدنما ) بالمائة 28(، فنلندا ) بالمائة 30(، إيطاليا ) بالمائة 33(، فرنسا ) بالمائة 35(المتحدة 

 . ) بالمائة 9(، وأستراليا ) بالمائة 10(، ألمانيا ) بالمائة 20(
 

  األلغام مكافحة  فيالمساهمات الوطنية

 بما في ذلك( مليون دوالر 117,4 مخلفات الحرب المتفجرة تمويًال بقيمة/األلغاممن رة ضرمن الدول المت على األقل دولة 28ت  قدم2007 عام في
بشكل تعزى هذه الزيادة الملحوظة و 2006.3  عام مليون دوالر في84 األلغام مقارنة بأآثر من لمكافحة الوطنية لبرامجها )المساهمات العينية

الصادرة ، والبيانات 5ة المحددة وفقًا للمادة د النهائييعاطلبات تمديد الموو األلغام، مكافحةلبيانات من مصادر مثل خطط اوفرة زيادة  إلى رئيسي
 . المعلومات المقدمة مباشرة إلى مرصد األلغام األرضيةآذلك ن الدائمة، وا للجات الدور ما بين اجتماعات الدول األطراف واجتماعاتخالل

 
 العديد من الدول فقد أبلغت.  والمستوفاة حول المساعدة الوطنية المنتظمةنقص التقاريرًا بسبب حدودمال يزال  المساهمات الوطنية ميي تقإال أن
تفاصيل أخرى ألغراض التحقق توضيح أي  أو تقسيمهاسنوية آكل دون المساهمات ال عنمخلفات الحرب المتفجرة /األلغاممن رة ضرالمت

 . طرق وقيم مختلفةوفق   العينيدعم التبلغ عن أن الدول قد ها يعنيعن بالغ غياب طريقة قياسية لتقييم المساهمات العينية واإلآما أن. والمقارنة
 

واتيماال، غوال، غأن: 2007 في دعم تبلغ عن وجود لم 2006 األلغام في لمكافحة دعم التي أفادت بوجودخمس من الدول أو المناطق األخرى وهناك 
أفغانستان، اإلآوادور، : 2006 لكن ليس في 2007 في بوجود دعم  تسع دول أو مناطق أخرىأفادت وقد. آوسوفو، صربيا، وأرض الصومال

 . وا، السنغال، آوريا الجنوبية، أوغندا، وزيمبابويغمصر، العراق، نيكارا
 

 حيث من الدعمزيادات في حدوث  منها إلى 12 أشارت، 2007 و2006 األلغام في عامي لمكافحة أبلغت عن وجود دعم التي 19ومن بين الدول الـ
 مليون 2(، السودان ) مليون دوالر2,2(، تشاد ) مليون دوالر2,3(، تايالند ) مليون دوالر3,4زيادة قدرها (آرواتيا :  الدوالر األمريكيقيمة
ومبيا ، آول) دوالر800000(، زامبيا ) مليون دوالر1(، أذربيجان ) مليون دوالر1,2(، البوسنة والهرسك  ) مليون دوالر1,5(، لبنان )دوالر

 ألبانيا، -  ثالث دولوقد أشارت. ) دوالر21000(، وطاجكستان ) دوالر100000(، بيرو ) دوالر200000(، موزمبيق ) دوالر200000(
 دوالر 50000(آمبوديا :  تراجعات في التمويلبحدوثوأفادت أربع دول .  عدم حدوث تغيير في مستويات التمويلإلى - موريتانيا، واليمن

   4.) دوالر800000(، واألردن ) دوالر243000(، رواندا ) دوالر195960(ي شيلت، )تراجع
 
دخلها إجمالي  من  بالمائة 0,01 أآثر من، بالذاتيةمخلفات الحرب المتفجرة، حسب تقديراتها /األلغاممن رة ضر من الدول المت14ساهمت قد و

بيق، طاجكستان، موزم والهرسك، تشاد، موريتانيا، لبنان، األردن، السودان، آمبوديا، آرواتيا، البوسنة: 2007 خالل األلغام مكافحة  فيالقومي
 دخلها القوميإجمالي  من  بالمائة 0,1 حوالي آرواتيا والبوسنة والهرسك آل على حدة آما خصصت. ا، اليمن، زامبيا، وأذربيجانكاراغوني

 .  األلغاملمكافحة

                                       
 يعد من حيث قيمة الدوالر األمريكي أآبر من أي 2007 فإن المبلغ الذي ساهمت به السويد خالل 2007 بسبب قوة الكرونا السويدية أمام الدوالر األمريكي في 2
 . م مضى، وإن آان المبلغ أقل من السنوات السابقة من حيث قيمة الكرونا السويديةعا
 . 2007تقرير مرصد األلغام األرضية لعام  مليون دوالر المذآورة في 84,3 من الـ2006 تم تعديل إجمالي التمويل الوطني لعام 3
إال أن األردن صرحت لمرصد . 2007 و2006 مليون دوالر في عامي 3,5األردن بتقديم ، أفادت 5  في طلب تمديد الموعد النهائي المحدد لها وفقًا للمادة4

 . 2006 مليون دوالر في عام 4,3األلغام األرضية بتقديم 
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 5 مليون دوالر117,4: 2007 األلغام لعام كافحةلمالتمويل الوطني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن دول عديدة إذ أبلغت. مخلفات الحرب المتفجرة/األلغاممن رة ضر الدول المتعنه أبلغت الذي الدعم نمط أو توجه محدد في أنواع ولم يكن هناك
 إذا آانت  ما، وغالبًا دون أن تحددموال العيني أو األالدعم األلغام دون أن تحدد آيف تم تخصيص لمكافحة الوطنية برامجها  فيساهماتمال

 رف علىالتع إلى صعوبة يرجع جزئيًا لمساعدة الضحايا وهو ما قد  المقدم الوطنيالدعموهناك نقص في البيانات حول . ية أم عينيةمالالمساهمات 
 األموال بتخصيص الدول التي أفادت منو. وسع نطاقًا األخدمات المعاقينة ويخدمات الصحالضمن المشمولة برامج مساعدة الضحايا المحددة 

اإلآوادور، لبنان، ألبانيا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، آمبوديا، :  هي العينيالدعم األلغام أو أنواع محددة من مكافحة  جوانب محددة منجوانبل
 . ، واليمن)في الشمال والجنوب على حد سواء(ا، بيرو، رواندا، صربيا، السودان كاراغوني
 

  األلغام  لمكافحة الدولي تمويلال
 والمفوضية دولة 26بها  ت، تبرع2007 مليون دوالر في 340,6 حوالي  بلغ األلغاملمكافحةالتمويل الدولي  أن مرصد األلغام األرضية وجد

 .  مليار دوالر3,75 نحو 2007-1992  من خالل الفترة المعَلن عنه األلغاملمكافحة الدعم المقدمبلغ إجمالي يو. األوروبية
 

 6لتمويل الدولي لمكافحة األلغام بالسنة
 )مليون دوالر أمريكي(المبلغ  الفترة

1992–20073750 
2007 430 
2006 475 
2005 375 
2004 392 
2003 339 
2002 324 
2001 237 
2000 243 
1999 219 
1998 187 

1992–1997529 

                                       
وتتباين . 2008حزيران / إلى يونيو2007حزيران /لفترة من يونيوا  يشملوجدير بالذآر أن التمويل الوطني لكولومبيا.  تشمل المساهمات المالية والعينية5

 . ؛ انظر قائمة أسعار الصرف في هذا العدد من مرصد األلغام األرضية لمزيد من التفاصيل2007متوسطات أسعار الصرف لسنة 
رفة  يتضمن مساهمات لبعض الدول لم يتسن معرفة قيمتها بدقة، ومساهمات لبعض الدول لم يتسن مع1998 وآذلك لعام 2007-1992 إجمالي التمويل للفترة 6

 . 2004-2002 مليون دوالر قدمتها اإلمارات العربية المتحدة للبنان خالل 50قيمتها في سنوات معينة، بما في ذلك 

 )مليون يورو( )مليون دوالر( مانحةال ةدولال
 33,3 45,7 آرواتيا 
 13,3 18,2 العراق 

 10 13,7 البوسنة والهرسك
 5,5 7,5 السودان
 4 5,5 لبنان
 2,6 3,5 اليمن
 2,6 3,5 األردن
 2 2,7 تايالند
 1,8 2,5 تشاد

 1,6 2,2 أذربيجان
 1 1,3 آولومبيا
 0,9 1,3 بيقموزم
 0,9 1,2 تشيلي
 0,8 1,2 آمبوديا

 )مليون يورو( )رمليون دوال( مانحةال ةدولال
 0,7 1,0 نيكاراغوا

 0,7 1,0 زامبيا
 0,7 1,0 السنغال
 0,7 0,9 بيرو

 0,5 0,8 موريتانيا
 0,4 0,6 طاجكستان

 0,4 0,6 آوريا الجنوبية
 0,4 0,5 اإلآوادور
 0,2 0,3 أوغندا

 0,2 0,3 أفغانستان
 0,2 0,3 مصر
 0,2 0,2 ألبانيا
 0,04 0,06 رواندا

 0,007 0,01 زيمبابوي
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 المانح
 دوالر )مليون(

  يورو)مليون( أمريكي
 50,9 69,8 الواليات المتحدة

 36,6 50,2 النرويج
 33,4 45,8 آندا

 33,3 45,6 المفوضية األوروبية
 25,9 35,5 اليابان

 18,4 25,2 المملكة المتحدة
 17,1 23,4 هولندا
 13,4 18,4 ألمانيا
 12,8 17,5 السويد
 12,2 16,7 أستراليا
 8,8 12,1 الدنمارك
 8,8 12 سويسرا
 8,6 11,7 أسبانيا
 7,9 10,8 بلجيكا

 7 9,6 سلوفاآيا
 5,1 7 أيرلندا
 3,6 5 فنلندا
 3 4,1 إيطاليا
 1,7 2,4 فرنسا

 1,5 2 نيوزلندا
 0,9 1,2 جمهورية التشيك

 0,8 1,2 النمسا
 0,7 1 آوريا الجنوبية
 0,6 0,9 لوآسمبورغ

 0,6 0,8 الصين
 0,5 0,7 سلوفينيا
 0,05 0,07 ليتوانيا

 يل المفوضيةبلغ إجمالي تمولقد 
ظل فقد  2007.9 في ) مليون يورو143,6( مليون دوالر 196,8 التمويل الوطني للدول األعضاء في االتحاد األوروبي يهاألوروبية مضافًا إل

  التمويلإال أن. 2006، آما آان في 2007 األلغام في مكافحة للمفوضية األوروبية واالتحاد األوروبي هو المصدر األآبر لتمويل المشتركالتمويل 
 . 2006 في مما آان عليهرو  اليومن حيث قيمة تقريبًا  بالمائة25أقل بنسبة آان  2007 في المعَلن

 
سلوفاآيا، :  هيتنازليالترتيب ال بهذه الدولالدخل القومي، وإجمالي  من  بالمائة0,001 بما يعادل أآثر من 2007 دولة تمويًال في 14قدمت و

من بين ف هذا الترتيبل وفقًاو. ا، نيوزلندا، وسلوفينيا، أستراليا، فنلندلوآسمبورغ، آندا، أيرلندا، هولندا، سويسرا، بلجيكا، الدنماركالنرويج، السويد، 
؛ والواليات المتحدة في المرتبة  المرتبة الخامسة عشرة  في المملكة المتحدةجاءت  في مجلس األمن التابع لألمم المتحدةينالدول األعضاء الدائم

 األلغام لمكافحة تمويل دولي عن أي روسيا تبلغ ولم 10.ن؛ وفرنسا في المرتبة الخامسة والعشرين؛ والصين في المرتبة السادسة والعشرينالعشري
 .  في العام السابق آان الحالآما األلغام، لمكافحة الدخل القومي  إجمالي من بالمائة0,01تبرعت سلوفينيا والنرويج فقط بأآثر من قد و. 2007في 

 
 
 

                                       
 .  دوالر100000 مليون دوالر حيث تحَدد عند أقرب 430,67 األرقام تبلغ 8
دير مرصد األلغام األرضية لتمويل المفوضية األوروبية في  إجمالي تمويل المفوضية األوروبية والدول األعضاء في االتحاد األوروبي قد تم احتسابه بإضافة تق9

إلى تمويل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي للعمل ضد األلغام المقَدم بشكل ثنائي أو من خالل مصدر بخالف المفوضية )  يورو68714090 (2007
، إستونيا، الدنمارك هي النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، 2006آب /والدول األعضاء في االتحاد األوروبي اعتبارًا من أغسطس. األوروبية

فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، لوآسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاآيا، سلوفينيا، أسبانيا، السويد، 
 . متحدةوالمملكة ال

، 2008تموز / يوليو1، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، "، طريقة أطالس2007مجموع الدخل القومي اإلجمالي لعام " ابنك الدولي، 10
www.worldbank.org .خل القومي يستند آليًا وبالنسبة للدول األعضاء في االتحاد األوروبي، فإن احتساب تمويل العمل ضد األلغام آنسبة مئوية من إجمالي الد

أما مساهمات الدول الفردية األعضاء في االتحاد األوروبي  إلى المساهمات التي أبلغت عنها الدول سواء الثنائية أو من خالل مصدر بخالف المفوضية األوروبية؛ 
  .المقدمة للعمل ضد األلغام من خالل المفوضية األوروبية فلم يتم اإلبالغ عنها
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 ةانحمن الدول المالمقَدم التمويل 

  
 11الواليات المتحدة األمريكية

، بتراجع 2007 ومنطقة أخرى في دولة 30 األلغام في لمكافحة مليون دوالر 69,8قدمت الواليات المتحدة 
 السنة المالية منبدءًا . 2006 دولة متلقية في 28 مليون دوالر إلى 94,5 مقارنة بمبلغ  بالمائة35نسبته 
 إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، والصندوق - ات منفصلة الواليات المتحدة ثالث حسابستدمج، 2009

 في حساب واحد لتدمير األسلحة التقليدية - األسلحة الخفيفة/االستئماني الدولي، واألسلحة الصغيرة
)NADR-CWD( . 
 
 مكافحة هذا االندماج على أولويات وتقارير الواليات المتحدة فيما يخص تمويل مدى تأثير لم يتضح بعدو

 خالل السنة ًا األلغام مستقرلمكافحة وزارة الدفاع تمويل يبقى أنه من المتوقع أن غير. 2008األلغام لما بعد 
 2009.12المالية 

 
 
 
 
 
 

 
   13النرويج

، 2007 األلغام في لمكافحة ) دوالر50155504( آرونا نرويجية 293650490 النرويج قدمت
 34924551 آرونا نرويجية أو 223875323( 2006 مقارنة بعام لمائة با31 تهابزيادة نسب

وأرجعت النرويج الزيادة في تمويلها .  ومنطقة أخرىدولة 18 على موالوزعت هذه األقدُ و. )دوالر
آما زادت النرويج أيضًا . لبرامج المرتبطة بالذخائر العنقوديةل الدعم المقدم زيادةبشكل جزئي إلى 

وأفادت وزارة الشؤون . هذا البلد فيه إجمالي التمويل ل تراجعفي الوقت الذي، 2007ي لبنان فل دعمها
 نظرًا لتقليص زيادة التمويل قد ينتهي في المستقبل القريب، المتمثل فييالخارجية بأن هذا النمط 

غير ذلك من عطاء السفارات النرويجية األولوية لوإل )مثل التطهير في األردن(بعض البرامج 
 لتطهير المخصصوأشارت النرويج إلى احتماالت تراجع التمويل .  اإلنسانيةالمساعداتاعات قط

 14. األلغاملمكافحة الدعمتخفيض نحو  مع التوجه العام لهذا البلد يتماشىاأللغام بما 
عرضت النرويج ملخصًا  2008حزيران /ن الدائمة في يونيوا للجاتالدورما بين اجتماعات وفي 
 في الدمج برامج إعادة التأهيل وإعادة دمج ودعت إلى ، مساعدة الضحايا برامجلوياتها في تمويلوأل

 اتفاقات التنمية الثنائية في إطارالخدمات الصحية واالجتماعية الوطنية، وخدمات التدريب المهني، و
 بناء القدرة ن أوذآرت النرويج. بالغة الصغر بالصحة والتعليم وتمويل المشروعات ةتعلقالمآتلك 

 15. المساعدةفي تقديمصريحة الولوية يمثل األعلى المستوى الوطني 

                                       
لمزيد من التفاصيل، انظر تقارير البلدان . لي التمويل األمريكي والدول المتلقية إلى بيانات أمريكية رسمية؛ وقد حدث بعض التباين في اإلنفاق الحقيقي يستند إجما11

يا؛ إذ بلغ إجمالي التمويل المقدم لبرامج واألرقام الواردة ال تشمل تمويل مساعدة الضحا.  من مرصد األلغام األرضيةهذة النسخةالفردية والمناطق األخرى في 
 . 2006 مليون دوالر في السنة المالية 14,75، مقارنة بـ 2007 مليون دوالر إضافية في السنة المالية 10ضحايا الحرب 

 .  لمزيد من التفاصيل، انظر التقرير الخاص بالواليات المتحدة في هذا العدد من مرصد األلغام األرضية12
 قد تم 1998وإجمالي التمويل لسنة . 2008أيار / مايو16 أرسلها بالبريد اإللكتروني مستشار وزارة الشؤون الخارجية ينغفيلد برغراف، 2007 أرقام 13

رونا وال تتوفر األرقام األصلية بالك. NOK1=US$0.1324: 1998باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة تحويله من الدوالر األمريكي إلى الكرونا النرويجية 
 . النرويجية

 .2008آب / أغسطس27 رسالة إلكترونية من مستشار وزارة الشؤون الخارجية ينغفيلد برغراف، 14
 . 2008حزيران / يونيو3 البيان الصادر عن النرويج، اللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة الدمج االجتماعي واالقتصادي، جنيف، 15

  دوالر)مليون( الفترة
2007 69,8
2006 94,5
2005 81,9 
626,4 2005 قبل

872,6 اإلجمالي
 

 طوير والت للبحثتمويل إضافي 
2007 14,4
2006 13,8
2005 13,2
132,8 2005 قبل

174,2 اإلجمالي

مليون آرونا ( )مليون دوالر( الفترة
 )نرويجية

2007 50,2293,7
2006 34,9 223,9
2005 36,5 235
2005219,11694,9  قبل

340,72447,5 اإلجمالي
 

 طوير والت للبحثالتمويل اإلضافي 
2007 $6490403,8
2005 $6184214
3338332,3$2005  قبل

1,610,1 اإلجمالي
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 16آندا

 األلغام في السنة لمكافحة ) دوالر45830687( دوالر آندي 49195671 آندا قدمت
 وهو أعلى ،2007-2006 مقارنة بـ بالمائة50,1 تها، بزيادة نسب2007-2006المالية 

، بما في ذلك دولة 16 آندا التمويل لـفقد قدمت. تاريخه لكندا حتى معَلنإجمالي سنوي 
 . ) مليون دوالر23,7( مليون دوالر آندي 25,4 بلغت حواليمساهمات إلى أفغانستان 

 
 في الذي أنشأته آنداصندوق األلغام األرضية الكندي، ُأغلق  2008ار ذآ/في مارسو

ومنذ ذلك الحين تم إدماج المساعدة . لغام األمكافحة لمساعدة ليكون أداتها الرئيسية 1997
 الوآالة الكندية للتنمية في إطار األلغام في البرامج التنموية واإلنسانية لمكافحةالكندية 
م واألمن العالميين بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة  وصندوق السال)CIDA(الدولية 

 البرنامج دعم في )DND(ع الوطني وتستمر وزارة الدفا. )DFAIT(الدولية الكندية 
وقد  17.إزالة األلغام لألغراض اإلنسانيةفيما يخص  )ITEP( الدولي لالختبار والتقييم

 من  بالمائة32 توزيع، عندما تم 2007-2006دماج في السنة المالية بدأت عملية اإل
لتمويل  قنوات اعبر  بالمائة68 وجيه صندوق األلغام األرضية الكندي وتعبر األموال
 مكافحة تمويل من  بالمائة7 أقل من توزيع، تم 2008-2007 وفي السنة المالية 18.الجديدة

 19. قبل إغالقهاأللغام من خالل صندوق األلغام األرضية الكندي
 

عمل ت والمناصرة والتنسيق واالمتثال والتعميم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية مبادرات في تتزعم التمويل الجديد، في إطار نظامو
 والتوعية ، األلغامإزالة في دورًا رائدًاالوآالة الكندية للتنمية الدولية  آما تلعب. اتهامع وزارة الدفاع الوطني لمساعدة دول أخرى في تدمير مخزون

 ترك فيقد  لألموالدماج الحاصل  وال يبدو أن اإل20.قائمةبالمخاطر، ومساعدة الضحايا، بما في ذلك المساعدة المقدمة من خالل برامج التنمية ال
 وما 2008لم تحَدد أي أهداف تمويلية لعام و. اإلبالغ عنه الكندي والتمويلمراحله األولى تأثيرًا سلبيًا سواء على مستويات التمويل أو على تتبع 

للحفاظ على  "الوآالة الكندية للتنمية الدولية والخارجية والتجارة الدولية الكنديةوزارة الشؤون  بين  جاري هناك تنسيقولكن أفادت آندا بأن ،بعده
  21".المستويات التقليدية للتمويل

 
 22المفوضية األوروبية

 مجتمعة، قدمت المفوضية األوروبية والدول األعضاء في االتحاد األوروبي 2007في 
 240,3 األلغام، مقارنة بـمكافحةتمويل ل ) مليون يورو143,6( مليون دوالر 196,8
 حوالي بآليًا وهو ما يمثل تراجعًا 2006.23 في ) مليون يورو191,2(ن دوالر مليو

 في االتحاد 27ـومن بين الدول األعضاء ال. 2006 مليون دوالر مقارنة بعام 43,5
 مقارنة 2007 العملة األصلية في من حيث قيمة دولة 11األوروبي، تراجع التمويل من 

 دولة واحدة، وهي قد أعلنت و24.مس دول أعضاء التمويل من خارتفع، بينما 2006بعام 
 األعضاء 10الـالدول أما . 2006 لكن ليس في 2007 في أموالليتوانيا، المساهمة ب

 تمويل أو لم تقدم تقييمات للمساهمات العينية ألغراض تبلغ عن أيإما أنها لم فالمتبقية 
 . المقارنة

 
، ) يورو33280659(ر  دوال45631112 المفوضية األوروبية قدمت 2007في و

في المقدمة  ) مليون يورو69,5( مليون دوالر 87,3الـ عن  بالمائة52 تهبتراجع نسب
، 11 المتلقية لمساعدة المفوضية األوروبية إلى الدول عدد انخفض 2007وفي . 2006

 إلى ، مليون يورو20 ا وقدره،2006 أواخر  المفوضية األوروبية فيقدمتها ةحدا ومساهمة توآان. 2006 ومنطقة أخرى في دولة 25مقارنة بـ
 .  المفوضية األوروبية في ذلك العام جانب من الكلي التمويلمن مستويات غير مسبوقة السبب وراء تحقيق يأفغانستان ه

 

                                       
وإجمالي . 2008أيار / مايو20ريد اإللكتروني آارلي فولكس، مسؤولة البرامج بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية،  أرسلتها بالب2007 أرقام 16

وقبل عام . C$1=US$0.674: 1998 قد تم تحويله من الدوالر األمريكي إلى الدوالر الكندي باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة 1998التمويل لسنة 
 وال .C$1=US$0.7682: 2004تم تحويل تمويل البحث والتطوير من الدوالر األمريكي إلى الدوالر الكندي باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة  قد 2005

 . تتوفر األرقام األصلية بالدوالر الكندي
 . www.international.gc.ca، "دعم آندا للعمل ضد األلغام" وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية، 17
 . 2007نيسان / أبريل26 البيان الصادر عن آندا، اللجنة الدائمة إلزالة األلغام والتوعية بمخاطرها وتكنولوجيات مكافحتها، جنيف، 18
 . 2008حزيران / يونيو2 البيان الصادر عن آندا، اللجنة الدائمة للوضع العام وسير االتفاقية، جنيف، 19
 . www.international.gc.ca، "دعم آندا للعمل ضد األلغام"والتجارة الدولية الكندية،  وزارة الشؤون الخارجية 20
 .2008آب / أغسطس28 رسالة إلكترونية من آارلي فولكس، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية، 21
وتم احتساب العملة األمريكية بالنسبة . 2008آذار / مارس19ات الخارجية،  أرسلتها بالبريد اإللكتروني لورا ليغوري، المديرية العامة للعالق2007 أرقام 22

 . 2007 حسب متوسط سعر صرف اليورو إلى الدوالر لسنة البحث والتطويرإلجمالي تمويل 
 تمويل المفوضية األوروبية وربطها  آما ذآرنا في السنوات السابقة، لم تستطع المفوضية األوروبية وال الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تقسيم إجمالي23

لذلك ال يستطيع مرصد األلغام األرضية إعطاء صورة آاملة للتمويل الذي قدمته الدول األعضاء في االتحاد األوروبي للعمل . 2007بالدول األعضاء الفردية في 
 .   ضد األلغام

وارتفع التمويل من جانب . ، هولندا، جمهورية التشيك، سلوفينيا، وألمانياالدنماركفنلندا،  انخفض التمويل من النمسا، سلوفاآيا، لوآسمبورغ، فرنسا، إيطاليا، 24
 . المملكة المتحدة والسويد وأيرلندا وبلجيكا

مليون دوالر ( )مليون دوالر( الفترة
 )آندي

2007 45,849,2
2006 28,9 32,8
2005 20,5 24,8
127,6185 2005 قبل

222,8291,8 اإلجمالي
 

  للبحث والتطويرتمويل إضافي 
2007 0,30,4
2006 1,11,2
2005 2,83,4
13,517,6 2005 قبل

17,722,6 اإلجمالي

 )مليون يورو( )مليون دوالر( الفترة
2007 45,633,3
2006 87,3 69,5
2005 47,7 38,3
2005363,8369,5  قبل

544,4510,6 اإلجمالي
 

 تطويرالتمويل اإلضافي للبحث وال
2005 1,41,1
200535,750  قبل

37,151,1 اإلجمالي
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لم : العامذلك الل  ختوَزعصصت لكنها لم  ُخأموال، فضًال عن السنوات، على بعض االلتزامات متعددة 2006، آما في 2007يشتمل التمويل في 
 لمفوضية األوروبية الذي قدمته اتمويلال وال مرآزية تعميم ه يبدو أن أنغير.  على الوجه األآمل2007 خالل المدفوعات تحديد وفصل يتسن

وروبية بتحويلها التمويل رآزت المفوضية األفقد . 2007 المفوضية األوروبية في  لدىتمويلال األلغام آان له أثر ملحوظ على مستويات لمكافحة
 الجغرافية على أولويات التنمية آما حددتها البلدان المتلقية وبعثات المفوضية ات األلغام إلى مسارات الميزانيلمكافحةمن المسارات المكرسة 

 األلغام مكافحة شكلت، وهاالتنمية الرئيسية لتمويلن أو ثالثة من أولويات يوشجعت المفوضية األوروبية البلدان المتلقية على انتقاء اثنت. األوروبية
آذلك آان .  التنمية األخرىمجاالت األلغام وبين مكافحة المفوضية األوروبية بين للحصول على تمويلأسفر ذلك عن منافسة أآثر حدة قد و. إحداها
 مكافحةد وفي بعض الحاالت، لم يحَد. إلرشاد أولويات التمويل"  القطريةاتيجستراتيأوراق اال"الذي وضعت فيه البلدان  هو العام األول 2007

صبح تمن المتوقع أن لكن و. ، وهو ما أسفر عن غياب التمويل2007مخلفات الحرب المتفجرة في /األلغاممن رة ضراأللغام آأولوية للدول المت
  25. األلغام أولوية أآبر في المستقبلمكافحة

 
 هذا القرار  حظر األلغام، وتضمنالتفاقيةآانون األول، اقترح أعضاء البرلمان األوروبي قرارًا بمناسبة الذآرى السنوية العاشرة /في ديسمبرو

أن  إلىوروبية ودعا القرار المفوضية األ.  األلغام ضمن ميزانية المفوضية األوروبيةلمكافحة دعوة إلعادة إنشاء مسار لميزانية مكرسة المقترح
آما دعا القرار أيضًا المفوضية ". 2007 توفر الموارد الكافية بعد ضمان"إلى  األلغام، ومكافحة لمستقبل تمويل  بالنسبةنواياها 2008خالل توضح 

حتياجات على ا"  الوطنيةالدالليةالبرامج "و "  القطريةاتجيستراتيأوراق اال" لضمان اشتمال  من العاملين آافعدداألوروبية إلى الحفاظ على 
 26.الكافي األلغام بالشكل مكافحةتتبع تمويل إلى ، و األلغاممكافحةمساعدة 

 
 لمكافحةلمفوضية األوروبية اجية استراتيتنفيذ بموجب ال قيدزال ي ال التمويلن أل ًاأنه نظرب، أفادت المفوضية األوروبية 2008آب /في أغسطس

 األلغام للجماعة مكافحةإرشادات "أن ورد و. 2009جية حتى ستراتي، فلن يكون باإلمكان وضع تقييم آامل لال2007-2005  للفترة مناأللغام
 لمكافحة جديد منهج وضعلى التقييم واإلرشادات، سيتم ع بناءو. 2008مقرر نشرها في من ال وها إعدادجاري "2013-2008  مناألوروبية للفترة

 27. سياسات التنميةفي األلغام لمكافحةاأللغام، مع تحقيق الدمج الكامل 
 

 28اليابان
 2944بـ مقارنة ) دوالر35493439( ين 4175698717 اليابان قدمت، 2007في 

 وعودة  بالمائة42 نسبتها حوالي زيادة ما يمثل، 2006 في ) مليون دوالر25,3(مليون ين 
دولة  17 إلى أمواًال اليابان قد قدمتو. 2005 و2004 تمويلها في  إلى مستوياتيةتقريب
 . 2006 في 14، مقارنة بـ2007في 

                                       
 . 2008آذار / مارس17 مقابلة مع لورا ليغوري، المديرية العامة للعالقات الخارجية، بروآسل، 25
 . 2007آانون األول / ديسمبر12، 6-4: وثيقة الدورة، ص" ،1997ذآرى السنوية العاشرة التفاقية أوتاوا قرار في ال" البرلمان األوروبي، 26
 . 2008آب / أغسطس28 رسالة إلكترونية من ماري آروز آريستوبال، المديرية العامة للعالقات الخارجية، 27
، مرفق بها معلومات 2008أيار / مايوJCBL( ،22( اليابانية لحظر األلغام األرضية  أرسلتها بالبريد اإللكتروني ياسوهيرو آيتاغاوا، الحملة2007 أرقام 28

. مترجمة تلقتها الحملة اليابانية لحظر األلغام األرضية من قسم المساعدة اإلنسانية، إدارة التعاون متعدد األطراف، قسم األسلحة التقليدية، إدارة منع االنتشار والعلوم
وال تتوفر . US$0.0076=1¥: 1998 قد تم تحويله من الدوالر األمريكي إلى الين الياباني باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة 1998وإجمالي التمويل قبل 

 . األرقام األصلية بالين الياباني

 )مليون ين( )مليون دوالر( الفترة
2007 35,54176
2006 25,3 2944
2005 39,34323
178,020612 2005  قبل

32055 278,1 اإلجمالي
   

 ويرط والتللبحثالتمويل اإلضافي 
2007 4,2489
2006 9,11058
2005 7,4811
13,61555 2005  قبل

34,33913 اإلجمالي
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 29المملكة المتحدة

 25198199(ني استرلي جنيه 12586513 البالغمن المملكة المتحدة المقدم  التمويل شهد
 مقارنة بالسنة المالية  بالمائة20 تها زيادة نسب2008-2007 في السنة المالية )دوالر
-2007وفي . ) دوالر19339572ني أو استرلي جنيه 10491251( 2006-2007
 األلغام لمكافحةتمويل البريطانية تقديم  )DfID(  التنمية الدوليةوزارة أعلنت، 2008

 عن السبب المملكة المتحدة تفصحولم . 2006 في 14 دولة ومنطقة أخرى، مقارنة بـ22لـ
 . 2007 خالل هذه الزيادة في التمويل وراء

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 30هولندا

 نسبته ، بتراجع) دوالر23386546( يورو 17056776 بأموال قدرها ساهمت هولندا ،2007في 
 إلى تمويًال هولندا فقدمت. ) دوالر26926677 يورو أو 21433318( 2006 مقارنة بعام  بالمائة20
 وراء هذا عن السبب هولندا تفصحولم . 2006 في 15، مقارنة بـ2007في   دول ومنطقة أخرى10

 . 2007 خالل التمويلالتراجع في 
 
 
 
 

 
 31ألمانيا

 18374052( يورو 13400957 والبالغ 2007 ألمانيا في الذي قدمته التمويل شهد
 يورو أو 14838320( 2006ارنة بعام  مق بالمائة9,7 انخفاضًا بنسبة )دوالر

قدمت ألمانيا و. 2001 منذ  المعَلن، ويعد أدنى مستوى للتمويل) دوالر18641381
 إال أن. 2006 دولة ومنطقة أخرى في 20، مقارنة بـ2007في   دولة17مساهمات إلى 

 32. مليون يورو17,6 يصل إلى حوالي 2008تمويل في ب تنبأتألمانيا 
 
 
 
 
 

                                       
 DFID ،29نسانية واألمن،  أرسلها بالبريد اإللكتروني تايو نواوباني، مسؤول البرامج، إدارة تسوية الصراعات والمساعدات اإل2008-2007 أرقام 29

وقد تم . 2005-2004 تتضمن األرقام التمويل الخاص بالسنة المالية 2005وقبل . واألرقام الواردة ال تتضمن تمويل مساعدة الضحايا. 2008نيسان /أبريل
. US$1.6376=1£: 1997 سعر الصرف لسنة  من الدوالر األمريكي إلى الجنيه االسترليني باستخدام متوسط1997-1993تحويل إجمالي التمويل للفترة 

 . وال تتوفر األرقام األصلية بالجنية االسترليني
وقد تم تحويل أرقام . 2008أيار / مايو8 أرسلها بالبريد اإللكتروني نيك دي ريغت، قسم المساعدات اإلنسانية، وزارة الشؤون الخارجية، 2007 أرقام 30

: 2003 من الدوالر األمريكي إلى اليورو باستخدام متوسط معدل سعر الصرف لسنة 2003-2002 والفترة 2000-1996التمويل للفترة 
€1=US$1.1321 .وال تتوفر األرقام األصلية باليورو.  

-1999فترة وقد تم تحويل أرقام التمويل لل. 2008شباط / فبراير1 أرسلها بالبريد اإللكتروني يوهانز ديرشيل، مكتب الخارجية االتحادي، 2007 أرقام 31
ويستند تقدير مرصد األلغام األرضية إلى . DM1=€0.5113: 2000 من المارك األلماني إلى اليورو باستخدام متوسط معدل سعر الصرف لسنة 2000

www.oanda.com . 1998 من الدوالر األمريكي إلى اليورو باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة 1998-1993وتم تحويل إجمالي التمويل للفترة :
€1=US$1.2438 . 1€: 2004باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة  2005البحث والتطوير لما قبل آما تم تحويل أرقام=US$1.2438 . وال تتوفر األرقام

 .  األصلية باليورو
 . 2008آب / أغسطس28 رسالة إلكترونية من آاترين آوديل، مكتب الخارجية االتحادي، 32

مليون ( )مليون دوالر( الفترة
 )نياسترلي

2007–2008 25,212,6
2006–2007 19,3 10,5
2005–2006 21,4 11,8

153,998,9 2005  قبل
219,8133,8 اإلجمالي

   
 طوير والت للبحثالتمويل اإلضافي

2006-2007 0,40,2
2005-2006 3,21,8

11,47,1 2005  قبل
159,1 اإلجمالي

مليون ( الفترة
)مليون يورو( )دوالر

2007 23,417,1
2006 26,921,4
2005 19,3 15,5
102,9 2005114,6  قبل

184,2156,9 اإلجمالي

 )مليون يورو( )مليون دوالر( الفترة
2007 18,413,4
2006 18,6 14,8
2005 21,1 17
115,6 2005122,9  قبل

181160,8 اإلجمالي
   

 طوير والت للبحثالتمويل اإلضافي
20055,24,2  قبل
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 33السويد
، )دوالر 17506513( آرونا سويدية 118287250، ساهمت السويد بمبلغ 2007في 

 14935677 آرونا سويدية أو 110063937( 2006 مقارنة بعام  بالمائة7 تهابزيادة نسب
، وهو 2007طق أخرى في ات السويد عن مساهمات إلى تسع بلدان ومنقد أبلغو. )دوالر

 لبوروندي، وجمهورية أموالتخصيص بأفادت السويد و. 2006 في الذي آاننفس العدد 
البالع " بلدان الترآيز"الصومال، والسودان باعتبارها أربعة من الكونغو الديمقراطية، و

  34.م واألمن السويدية للسالحيث يرآز عليها الدعم  بلدًا12عددها 
 
 
 
 

 
 35أستراليا

 في السنة ) دوالر16703412( دوالر أسترالي 19906343 والبالغسترالي األ التمويل شهد
 الدوالر من حيث قيمة  بالمائة9,2 زيادة بنسبة 2008حزيران /يونيو-2007تموز /المالية يوليو
وفي . ) دوالر16523022و  دوالر أسترالي أ21928363( 2006 السنة المالية عناألسترالي 

 لمكافحة مليون دوالر أسترالي 75لمدة خمس سنوات بمبلغ بالمساهمة  أستراليا تعهدت، 2005
 ثالث سنوات حتى تاريخه ى مليون دوالر أسترالي على مد53,5 إنفاقها لمبلغ لذا فإن. األلغام
 خالل بأنها ستستمردت أستراليا أفاآما  36.أن أستراليا تسير على درب الوفاء بالتزامهايعني 

 األلغام، مكافحة لتمويل الكليةجيتها استراتي في إطارعلى مساعدة الضحايا في الترآيز  2007
 التي ساهمت بها األموال من  بالمائة22 حوالي ت وآان37". األلغاممكافحة دمج"وآذلك على 

، 2007دول في  األسترالي سبع الدعم تلقت قد و38. األلغاممكافحة دمج لصالح  بالمائة17ما آانت  لصالح مساعدة الضحايا، بين2007أستراليا في 
 2006.39 في دولة 11مقارنة بـ

 
 40الدنمارك

، مقارنة ) دوالر12076079(آية رانمد آرونا 65702278 الدنمارك قدمت 2007في 
.  بالمائة24 نسبته انخفاض، ب2006 في ) دوالر14489373(آية دانمر آرونا 86092534بـ
 تدعوو. 2006 في دول ي ومنطقة أخرى، مقارنة بثماندولة 12 يالدنمارآ قد تلقت التمويلو

 األلغام مكافحة تمويل إلى دمج ،2006نشرت في التي ، و المنقحة األلغاممكافحةجية استراتي
 األلغام، مكافحة دمج بضرورة الدنماركأفادت قد  و41. التنمية اإلجماليةاتآجزء من مساعد

 لدولتين تمكنا من تحقيق مثالينبيق موزموا وغا نيكارتعد، في برامج القطاعات؛ وحيثما أمكن
 42.ذلك

 

                                       
وجميع األرقام هي ألموال مدفوعة، . 2008آذار / مارس12يد اإللكتروني الوزير سفين مالمبرغ، وزارة الشؤون الخارجية،  أرسلها بالبر2007 أرقام 33

 من 1997-19990وقد تم تحويل إجمالي التمويل للفترة . وهذه األرقام ال تشمل تمويل مساعدة الضحايا). أموال مخصصة (1996-1990باستثناء الفترة 
 قبل  آما تم تحويل تمويل البحث والتطوير لما. SEK1=US$0.1308: 1997باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة  الكرونا السويدية كي إلى الدوالر األمري

 . وال تتوفر األرقام األصلية بالكرونا السويدية. SEK1=US$0.1361: 2005 باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة 2005
 . 2008حزيران  / يونيو10مالمبرغ، وزارة الشؤون الخارجية،  رسالة إلكترونية من الوزير سفين 34
أيار / مايو8نيسان و/ أبريل29، الوآالة األسترالية للتنمية الدولية أرسلتها بالبريد اإللكتروني ليزا جبسون، منسقة العمل ضد األلغام، 2008-2007 أرقام 35

-2004 تشتمل األرقام على التمويل للسنة المالية 2005وقبل . لكن القيمة اإلجمالية غير معروفةالبحث والتطوير فيما مضى، وقد مولت أستراليا برامج . 2008
2005 .  

 . 2008أيلول / سبتمبر15الوآالة األسترالية للتنمية الدولية،  رسالة إلكترونية من آليمينس أوليفانت، منسق العمل ضد األلغام، 36
 . 2008آب / أغسطس29الوآالة األسترالية للتنمية الدولية،  رسالة إلكترونية من آليمينس أوليفانت، 37
  .2008أيار / مايو8نيسان و/ أبريل29الوآالة األسترالية للتنمية الدولية،  رسالة إلكترونية من آليمينس أوليفانت، 38
 . 2008أيلول / سبتمبر15الوآالة األسترالية للتنمية الدولية،  رسالة إلكترونية من آليمينس أوليفانت، 39
و األرقام . 2008أيار / مايو21 أرسلها بالبريد اإللكتروني هان بي إلميلوند غام، رئيس قسم المساعدات اإلنسانية، وزارة الشؤون الخارجية، 2007 أرقام 40

وقد تم . ضى، لكن القيمة اإلجمالية غير معروفةالبحث والتطوير فيما م برامج الدنماركوقد مولت .  ال تتضمن المساهمات الثنائية1995-1992الواردة للفترة 
. DKK1=US$0.1513: 1997ية باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة الدنمارآ من الدوالر األمريكي إلى الكرونا 1997-1992تحويل إجمالي التمويل للفترة 

 .  يةالدنمارآوال تتوفر األرقام األصلية بالكرونا 
 . 8، ص 2006تشرين /، أآتوبر"ي للعمل ضد األلغامالدنمارآالدعم "ية للتنمية الدولية، الدنمارآالوآالة ية، الدنمارآ الخارجية  وزارة الشؤون41
 . 2008آب / أغسطس27 رسالة إلكترونية من مادس هوف، وزارة الشؤون الخارجية، 42

)مليون آرونا سويدية()مليون دوالر( الفترة
2007 17,5118,3
2006 14,9 110,1
2005 11,7 87,6
2005114,9950,4 قبل

1591266,4 اإلجمالي
   

 طوير والت للبحثالتمويل اإلضافي
200525,7188,8 قبل

مليون دوالر ()مليون دوالر( الفترة
 )أسترالي

2007–200816,719,9
2006–200716,5 21,9
2005–20068,9 11,7

104,4 66,2 2005  قبل
108,3157,9 اإلجمالي

مليون آرونا ()مليون دوالر( الفترة
 )آيةدانمر

2007 12,165,7
2006 14,5 86,1
2005 11,3 67,7
98,5705,5 2005  قبل

136,4925,0 اإلجمالي
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 43سويسرا
 12007427(نك سويسري  فر14407760 األلغام لمكافحة التمويل السويسري بلغ 2007في 

 فرنك سويسري 17633800( 2006 مقارنة بعام  بالمائة18 يمثل تراجعًا بنسبة ، ما)دوالر
، 2007 ومنطقة في دولة 14 إلى يسويسرالتمويل ال قد وصلو. ) دوالر14071772أو 

 مليون فرنك 8,2 على 2007ويشتمل إجمالي عام . 2006 ومنطقة في دولة 13مقارنة بـ
 مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية لدعم ) دوالر6833880(سويسري 

)GICHD( .مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام ل  المقدم إجمالي التمويل السويسريآانو
 6,1، و2005 مليون دوالر في 6، و2006 مليون دوالر في 6,4نحو لألغراض اإلنسانية 

، 2003 مليون دوالر في 4,35، و2003 دوالر في  مليون5,23، و2004مليون دوالر في 
 مليون دوالر في 2,3، و2001 مليون دوالر في 3,3، و2002 مليون دوالر في 4,35و

 . 2007-2000  من مليون دوالر في الفترة40,5 يصل إلى، بإجمالي 2000
 
 بسبب، 2006 في قد تم تخصيصها واإلبلغ عنها 2007 برامجب األموال الخاصة أن إلى 2007 خاللتراجع في التمويل ال هذا سويسرا أرجعتو

 .  لكل من السودان ولبنان2006 في ًامخصصالذي آان  تمويل التقديم تم 2007وفي .  تلك السنةفي أموالتوفر فائض 
 

د النهائية يالمواعب على الوفاء لقادرة االدول األطراف:  األلغاملمكافحةالمساعدة تقديم  اآلتية في أنها سترآز على الجوانب سويسرا آما حددت
 التنمية  مجال والتعاون فيبشريمن الاألتماشى مع السياسات السويسرية لتعزيز ت التي األلغام مكافحة، ومشروعات 5 المحددة وفقًا للمادة للتطهير
 األلغام بما لمكافحة الوطنيةمل باتجاه تمويل مشروعاتها صرحت سويسرا بأن وآالة التنمية والتعاون السويسرية تعآما .  اإلنسانيةساعدةوالم

 44.برامج التنمية األخرىمع  يتماشى
 

 45أسبانيا
 25 تها، بزيادة نسب) دوالر11733885( يورو 8558008سبانيا األ بلغ التمويل 2007في 

 ات المساهمقد تلقت هذهو. 2006 في ) دوالر8602808( يورو  6847734 مقارنة بـبالمائة
 ها التدريب في مرآز برامج ومنطقة أخرى، بما في ذلك مساهمات عينية من خاللدولة 11

 الحالية في  التمويليةلمحافظة على مستوياتهاا تنويأفادت أسبانيا بأنها قد و. الدولي إلزالة األلغام
 خطة جديدة لمساعدة  هناك أسبانيا بأنآما صرحت. في السنوات الالحقةإن أمكن  و2008
 ذ منجاري تطويرهاالتنمية، أهداف  األلغام ومكافحة بين أهداف األلغام، تربط مكافحة
  2008.46آب /أغسطس

                                       
وقد تم تحويل إجمالي . 2008نيسان / أبريل29، وزارة الشؤون الخارجية، IVيمي فريدمان، القسم السياسي  أرسلها بالبريد اإللكتروني ر2007 أرقام 43

وال تتوفر . CHF1=US$0.7435: 2003 من الدوالر األمريكي إلى الفرنك السويسري باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة 2003-1999التمويل للفترة 
 . األرقام األصلية بالفرنك السويسري

 . 2008آب / أغسطس27، وزارة الشؤون الخارجية، IV رسالة إلكترونية من ريمي فريدمان، القسم السياسي 44
 باستخدام متوسط 2005وقد تم تحويل أرقام األعوام السابقة لعام . 2008نيسان / أبريلJ ،30  ألسبانيا، االستمارة 7 مأخوذة من تقرير المادة 2007 أرقام 45

 . وال تتوفر األرقام األصلية باليورو. US$1.2438=1€: 2004سعر الصرف لسنة 
 27 رسالة إلكترونية من لويس جوميز نوغيرا، رئيس وحدة نزع السالح، اإلدارة الفرعية لنزع السالح الدولي، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، 46

  .2008آب /أغسطس

مليون فرنك ( )مليون دوالر( الفترة
 )سويسري

2007 1214,4
2006 14,1 17,6
2005 12,1 15,1
91,3 67,8 2005  قبل

106138,4 اإلجمالي

مليون ( الفترة
)مليون يورو( )دوالر

2007 11,7 8,6
2006 8,6 6,8
2005 1,91,5
8,26,6 2005  قبل

30,423,5 اإلجمالي



 دعم مكافحة األلغام 
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 47بلجيكا
 10806613( يورو 7881710 والبالغ األلغام لمكافحة  البلجيكيتمويلال شهد 2007في 

، ) دوالر7063208 يورو أو 5622230( 2006عام  مقارنة ب بالمائة40 زيادة بنسبة )دوالر
 يبلجيكقد تلقت التمويل والدعم الو.  حتى تاريخه بلجيكاوهو أعلى مستوى للتمويل أفادت به

 .2006 في دول 10، مقارنة بـ2007 لخال دول سبع  في األلغاممكافحة برامج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  48سلوفاآيا

قيمة آ )ر دوال9619396( آرونا سلوفاآية 236348798أنها قدمت أفادت سلوفاآيا ب
عمليات إزالة األلغام في أفغانستان للقوات المسلحة السلوفاآية ا  التي قدمتهاالمساهمات العينية

 415660309( 2006عام  مقارنة ب بالمائة43 بنسبة ًاانخفاضمما يمثل ، 2007 خاللوالعراق 
 . ) العينيةات دوالر بالنسبة لنفس المساعد14007752آرونا سلوفاآية أو 

 
 
 
 

 
 49يرلنداأ

 زيادة ) دوالر7013318( يورو 5115103 والبالغ األلغام لمكافحة التمويل األيرلندي شهد
، وهي أآبر ) دوالر4761377 يورو أو 3790000( 2006عام  مقارنة ب بالمائة35 تهانسب

، مقارنة 2007 في دول يوقدمت أيرلندا مساهماتها إلى ثمان.  أفادت بها أيرلندامساهمة سنوية 
 الزيادة في التمويل إلى زيادة  هذهوأرجعت أيرلندا. 2006وأرض الصومال في دول بست 

في  الدعمزيادة الطلب على إلى وزارة الشؤون الخارجية، وبلقسم السياسي ل األموال المتاحة
بأنها أفادت أيرلندا آما .  األلغاممكافحة الميزانية الجغرافية والمواضيعية المرتبطة بإطار جوانب

 الذي قدمته المالي المنفصل دعم أن الوذآرت الذخائر العنقودية، مكافحة بقررت زيادة التزامها
في " مؤتمر دبلن الدبلوماسي حول الذخائر العنقودية"لـ" دية األيرلنوآالة التنمية الدولية"

 على المناطق تمويلها بأنها ترآز أيرلندا قد صرحتو.  األلغاممكافحة أخرى لبرامج أدى إلى إمكانية تخصيص أموال 2008ار ذآ/مارس
 50. األلغاممكافحةإلنفاق على ا في بعض الحاالت تدعمالتي وية، و التنماتمساعدلجياتها الوطنية لاستراتي مع التي تتماشىوالمنظمات الجغرافية 

                                       
آذار / مارس17، رئيس قسم منع االنتشار ونزع السالح، الهيئة العامة االتحادية للشؤون الخارجية،  أرسلها بالبريد اإللكتروني ميشيل بيترمانز2007 أرقام 47

: 2000 من الفرنك البلجيكي إلى اليورو باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة 2000-1999وقد تم تحويل إجمالي التمويل للفترة . 2008
BEF1=€0.0248 . إلى ويستند تقدير مرصد األلغام األرضيةwww.oanda.com . فقد تم تحويله من الدوالر 1998-1994أما إجمالي التمويل للفترة 

 تم تحويل تمويل البحث والتطوير من 2005ولألعوام السابقة لعام . US$1.1224=1€: 1998األمريكي إلى اليورو باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة 
 . وال تتوفر األرقام األصلية باليورو. US$1.2438=1€: 2004 الصرف لسنة الدوالر األمريكي إلى اليورو باستخدام متوسط سعر

وقد تم تحويل إجمالي . 2008أيار / مايو27 أرسلها بالبريد اإللكتروني آابتن انغ زولت باستوريك، مرآز التحقق السلوفاآي، وزارة الدفاع، 2007 أرقام 48
وال تتوفر . SKK1=US$0.0222: 2002 الكرونا السلوفاآية باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة  من الدوالر األمريكي إلى2002-1996التمويل للفترة 

 . األرقام األصلية بالكرونا السلوفاآية
.  2008آذار / مارس13 أرسلها بالبريد اإللكتروني، مايكل آيفني، السكرتير الثالث، قسم نزع السالح ومنع االنتشار، إدارة الشؤون الخارجية، 207 أرقام 49

 . US$0.9232=1€: 2000:  من الدوالر األمريكي إلى اليورو باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة2000-1994وقد تم تحويل إجمالي التمويل للفترة 
 . 2008آب / أغسطس28 رسالة إلكترونية نيكوالس تويست، نائب مدير، قسم نزع السالح ومنع االنتشار، وزارة الشؤون الخارجية، 50

 مليون( الفترة
)مليون يورو( )دوالر

2007 10,87,9
2006 7,1 5,6
2005 6,5 5,2
25,7 27,5 2005  قبل

51,944,4 اإلجمالي
   

 طوير والتللبحثتمويل إضافي 
2007 0,40,3
2006 0,90,7
2005 0,60,5
9,27,4 2005  قبل

11,18,9 اإلجمالي

مليون آرونا()مليون دوالر( الفترة
 )سلوفاآية

2007 9,6236,3
2006 14 415,7
2005 7,2 218,5
3,7112,3 2005  قبل

34,5982,8 اإلجمالي

)مليون يورو()مليون دوالر( الفترة
2007 75,1
2006 4,8 3,8
2005 2,2 1,7
14,113,9 2005  قبل

28,124,5 اإلجمالي
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 51فنلندا
 مقارنة  بالمائة28 ته، بتراجع نسب) دوالر4985702( يورو 3636279 فنلندا قدمت 2007في 
 ومناطق دول التمويل لخمس ُقدم هذاو. ) دوالر6340158 يورو أو 5046691( 2006عام ب

 . 2006 في دول، مقارنة بتسع 2007أخرى في 
 
 
 
 
 

 
 52إيطاليا

 ) دوالر4130422( يورو 3012488 والبالغ األلغام لمكافحةالتمويل اإليطالي شهد  2007في 
قد و. ) دوالر5430660 يورو أو 4322741( 2006 مقارنة بعام  بالمائة30زيادة بنسبة 

وأفادت . 2006 في دولة 11، مقارنة بـ2007 في دول ثماني ييطالاإل حصلت على التمويل
 01/58قانون :  بموجب ثالثة قوانين وطنيةيتم األلغام لمكافحة الحالياليا بأن تمويلها إيط

 تخصيص بعض  خاللهالذي يمكن من( 92/189؛ وقانون ) األلغاممكافحةمساعدة ب المختص(
ستجابة إلى لال الذي ُأنشئ( 06/270؛ وقانون )، آمساعدة الضحايا األلغاملمكافحةالمساعدة 

 مستقرة 01/58 المخصصة بموجب القانون األموالوبقيت . )جنوب لبنانفي ارئ و الطحالة
 المعلومات عن الباقية التعهدات ونتجت، 2007 و2006 مليون يورو سنويًا في 2عند حوالي 

 2006 التمويل في  السبب وراء زيادةوآان. يطالية بالخارجألمم المتحدة أو السفارات اإلا  لدى أجهزة وطنية مثل البعثة اإليطالية الدائمةالتي قدمتها
 دوالر في  1371100 و 2006 دوالر إلى لبنان في  2512900 إيطالياقدمت إلى التمويل االستثنائي للبنان؛ حيث يرجعمقارنة باألعوام األخرى 

 53. األلغاملمكافحة المتوفر التمويل تدجهقد أأن المنافسة مع أولويات التنمية والطوارئ اإلنسانية األخرى ورد و. 2007
 

 54فرنسا
 األلغام، لمكافحة ) دوالر2391274( يورو 1744055 قدمت بأنها أفادت فرنسا 2007في 

واشتمل . ) دوالر3267967 يورو أو 2601263( 2006 مقارنة بعام  بالمائة33 تهابزيادة نسب
 ومنطقة دولة 25، مقارنة بـ ومنطقةدولة 25تدريب لـبرامج  على مساهمات عينية ومبلغهذا ال

 فرنسا منذ جانب من ي أدنى مستوى تمويل2007في  المبلغ المقَدم يعتبرو. 2006أخرى في 
 ه من الممكن أال يكون قد تم اإلبالغ عنأنب فرنسا لمرصد األلغام األرضية قد صرحتو. 2004
 يكون التمويل لذا فقدلجمع البيانات من السفارات، المتاح لوقت ا قلة بسبب بنود التمويلبعض 

  55.ُأبلغ عنه أآبر مما 2007الفعلي لعام 
 
 
 
 

                                       
-1991وقد تم تحويل إجمالي التمويل للفترة . 2008شباط / فبراير1 أ بالبريد اإللكتروني من سيربا لويكانين، وزارة الشؤون الخارجية، 2007م  أرقا51

 . US$0.9232=1€: 2000 من الدوالر األمريكي إلى اليورو باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة 2000
وقد . 2008شباط / فبراير1مانفريدو آابوتسا، مستشار إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، وزارة الشؤون الخارجية،  أرسلها بالبريد اإللكتروني 2007 أرقام 52

: 1998آانون األول / من الليرة االيطالية إلى اليورو باستخدام متوسط سعر الصرف لديسمبر1998-1995تم تحول إجمالي التمويل للفترة 
ITL1=€0.0005 .صد األلغام األرضية إلى ويستند تقدير مرwww.oanda.com .وال تتوفر األرقام األصلية بالليرة اإليطالية . 

 . 2008آب / أغسطس27 رسالة إلكترونية من مانفريدو آابوتسا، وزارة الشؤون الخارجية، 53
؛ وجاءت المعلومات من بياتريس 2008حزيران / يونيو6 أرسلتها بالبريد اإللكتروني آن فيلينوف، مسؤولة الدعم، منظمة المعاقين الدولية، 2007 أرقام 54

وقد تم تحويل إجمالي التمويل ). CNEMA(رافانيل، وزارة الشؤون الخارجية، وهنري زيبر دي فابياني، المفوضية الوطنية للقضاء على األلغام المضادة لألفراد 
 . وال تتوفر األرقام األصلية باليورو. 0.9232€=1€: 2000ر الصرف لسنة  من الدوالر األمريكي إلى اليورو باستخدام متوسط سع2000-1995للفترة 

 . 2008حزيران / يونيو6، جنيف،  مقابلة مع هنري زيبر دي فابياني، المفوضية الوطنية للقضاء على األلغام المضادة لألفراد55

مليون ()مليون دوالر( الفترة
 )يورو

2007 53,6
2006 6,3 5
2005 5,9 4,7
46,247,2 2005 قبل

63,460,5 اإلجمالي

)مليون يورو()مليون دوالر( الفترة
2007 4,13
2006 5,4 4,3
2005 4,5 3,6
48,6 52 2005  قبل

6659,5 اإلجمالي

مليون ( الفترة
 )دوالر

مليون ( 
 )يورو

2007 2,41,7
2006 3,3 2,6
2005 3,8 3,1
25,8 24,8 2005  قبل

33,2 34,3 اإلجمالي
 

 طوير والت للبحثتمويل إضافي
2,21,4 2005  قبل
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 56نيوزلندا
 ) دوالر2018733( دوالر نيوزلندي 2740981أن إجمالي مساهماتها بلغ بأفادت نيوزلندا 

الذي ، أي أآثر من ضعف التمويل 2008حزيران /يونيو-2007تموز / يوليوخالل السنة المالية
 دولوتلقت ثالث . ) دوالر858022 دوالر نيوزلندي أو 1321660( 2007-2006قدمته في 

 . 2007-2006 في آما، 2008-2007 في الدعم النيوزيلندي
 
 
 
 

 
 57النمسا

 ته، بتراجع نسب2007 األلغام في لمكافحة ) دوالر1159571( يورو 845723بـ النمسا تبرعت
هذا وقدمت النمسا . ) دوالر2215493 يورو أو 1763506( 2006 مقارنة بعام  بالمائة52

ورغم التراجع في التمويل . 2006 في دول، مقارنة بأربع 2007  فيدول إلى ثالث المبلغ
   النمساوأرجعت.  األلغاممكافحة برامج  تجاهالنمساوية سياسةالالسنوي، فلم يطرأ تغيير على 

 في اإلنفاق خالل تنفيذ التقلباتاالنخفاضات في التمويل المقدم لدول متلقية معينة إلى هذه 
أن التمويل إلى لبنان في ورد ومن جهة أخرى، . الكلية في االلتزامات تراجع ال إلىالبرامج 

 58. مساهمة استثنائيةآان يشكل ) دوالر502520( 2006
 

  المتحدةالعربيةاإلمارات 
 دائرة قد أفادتو.  تمويل دولي جديد عن تقديم أيت العربية المتحدة اإلماراتبلغلم  2007في 

 437605( دوالر 600000أنها تلقت ب )UNMAS(األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام 
  منجنوب لبنان األراضي في  من اإلمارات العربية المتحدة خالل العام من أجل تطهير)يورو

 مليون دوالر 19,9 اإلمارات العربية المتحدة قدمت، 2006 وفي 59.األلغام والذخائر العنقودية
 وعلى الرغم من استمرار 60." للتضامن الثانيةعملية اإلمارات " برنامجلبنان من خاللل

 تمويالت أن إال، 2007في  " للتضامن الثانيةعملية اإلمارات "برنامجالبرامج الممولة من 
في  األلغام في لبنان لمكافحة مليون دوالر 50بأنها قدمت فيما سبق  أفادت اإلمارات العربية المتحدة وقد 61. هي التي غطت نفقاتهاسابقةالسنوات ال
 ائتمان دوالر للبنان من خالل صندوق 3332751 اإلمارات العربية المتحدة بمبلغ وقد تبرعت. ) سنويةتوجد تقسيماتال ( 2004-2002  منلفترةا
 . 2005 في  للتضامن الثانيةملية اإلماراتلع دوالر ألنشطة المتابعة 310000 يشمل، بما 2005-2002  الفترة من فيي التطوعألمم المتحدةا

 
  األلغام لمكافحةمانحة  ىخرأ دول
 مساهمات عن تقديم الصين لغتقد أب و2007.62 األلغام في مكافحة لدعم ) دوالر789000( رنمينبي مليون 6 بمبلغ بأنها ساهمتأفادت الصين لقد 

 .  مليون دوالر7 نحو 2008أيلول / األلغام حتى سبتمبرمكافحة لتمويل المقدروآان اإلجمالي .  تقييماتتوفر لكنها لم 2006عينية في 
 

 قد ساهمت جمهورية التشيكآانت و 2007.63 األلغام في لمكافحة ) مليون دوالر1,2( آرونا تشيكية 23867286 جمهورية التشيك آما قدمت
أيلول / األلغام حتى سبتمبرمكافحة لتمويل المقدروآان اإلجمالي . 2006 األلغام في لمكافحة ) دوالر1194120( آرونا تشيكية 26955311 بمبلغ

 .  مليون دوالر4,5 نحو 2008
 

 2,4( مليون يورو 1,9ساهمت بمبلغ وآانت اليونان قد . 2007اليونان في جانب ويل من تمتقديم أي  مرصد األلغام األرضية إلى علميصل ولم 
بلغ إجمالي قد و. 2005تموز / في يوليوبتقديم هذا المبلغتعهد وآانت اليونان قد  األلغام في العراق؛ ولمكافحة 2006شباط / في فبراير)مليون دوالر

 . 2007-2001 مليون دوالر للفترة 12نب اليونان  األلغام من جامكافحةتمويل 
 

 مليون دوالر لمساعدة 1,5 ساهمت بمبلغ قد أيسلنداآانت و. 2007 في  أي تمويل أيسلنداتقديم مرصد األلغام األرضية  إلى علميصلآما لم 
 . 2007-1997رة  مليون دوالر للفت2,8 األلغام مكافحةبلغ إجمالي تمويل قد و. 2005الضحايا في 

                                       
 تتضمن التمويل المقدم في السنة 2005وأرقام ما قبل . 2008نيسان /ل أبريJ ،24 لنيوزلندا، االستمارة 7 مأخوذة من تقرير المادة 2008-2007 أرقام 56

 .  وقد مولت نيوزلندا برامج البحث والتطوير فيما مضى، لكن المبالغ اإلجمالية السنوية غير متوفرة. 2005-2004المالية 
شباط / فبراير25نزع التسلح ومنع االنتشار، وزارة الشؤون الخارجية،  األسلحة والحد من أرسلها بالبريد اإللكتروني الوزير ألكسندر بينيديكت، 2007 أرقام 57

: 2001 من الشلن النمساوي إلى اليورو باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة 2001-1999وقد تم تحويل إجمالي التمويل للفترة . 2008
ATS1=€0.0727 . ويستند تقدير مرصد األلغام األرضية إلىwww.oanda.com .من الدوالر األمريكي 1998-1994 إجمالي التمويل للفترة وتم تحويل 

 . US$1.1224=1€: 1998إلى اليورو باستخدام متوسط سعر الصرف لسنة 
 .2008حزيران / يونيو20 رسالة إلكترونية من ألكسندر بينيديكت، نزع التسلح ومنع االنتشار، وزارة الشؤون الخارجية، 58
 .  2008حزيران / يونيو22، دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغامنير، مسؤولة البرامج لجنوب لبنان، آن مي- رسالة إلكترونية من ماري59
" جنوب لبنان،في   لمكافحة األلغامألمم المتحدةاآليات التمويل والشراآات في إطار برنامج "، )UNMACC (مرآز األمم المتحدة لتنسيق مكافحة األلغام 60

www.maccsl.org . ص"2006تقرير مرصد األلغام األرضية "، انظر "البرنامج الثاني لعملية تضامن اإلمارات"ولمزيد من التفاصيل حول مشروع ، :
1100 . 

 . 2008حزيران / يونيو22، دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغامآن مينير، - رسالة إلكترونية من ماري61
 . 2008آذار / مارس23 األسلحة ونزع التسلح، وزارة الشؤون الخارجية، الحد منسكرتير الثاني زانج زي زنج، إدارة  رسالة إلكترونية من ال62
 . 2008آذار / مارس28 رسالة إلكترونية من جيري سفوبودا، إدارة األمم المتحدة، وزارة الشؤون الخارجية، 63

مليون دوالر()مليون دوالر( الفترة
 )نيوزلندي

2007–200822,7
2006–20070,9 1,3
2005–20060,9 1,3

20,1 11,5 2005  قبل
25,4 15,3 اإلجمالي

)مليون يورو()مليون دوالر( الفترة
2007 1,20,8
2006 2,2 1,8
2005 2,2 1,8
1413,3 2005  قبل

19,617,7 اإلجمالي

 )مليون دوالر( الفترة
 يعَلن عن أي تمويللم  2007
2006 19,9 
 50 2005  قبل

 69,9 اإلجمالي
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 ولم 2007.64في   (UNDG) مجموعة األمم المتحدة اإلنمائيةالتابع ل  ائتمان العراق مليون دوالر لصندوق1 آوريا الجنوبية بمبلغ وقد تبرعت

 األلغام اعتبارًا مكافحةبلغ إجمالي تمويل قد و. 2005 دوالر في 1050000، لكنها قدمت 2006 مساهمات في عن تقديمها أي آوريا الجنوبية تبلغ
 .  مليون دوالر6,2 نحو 2008آب /من أغسطس

 
آانت  و2007.65 في  غير العالميةوأقنوات التمويل العالمية ل وآذلك دولثالث ل ) دوالر874684( يورو 637943بمبلغ  لوآسمبورغ وقد تبرعت
 .  مليون دوالر8,1 األلغام حتى تاريخه مكافحةجمالي تمويل بلغ إقد و. 2006 في ) دوالر1296973( يورو 1032375   قد قدمتلوآسمبورغ

 
 توالر سلوفيني 150099998بـ  قد ساهمتسلوفينياآانت  و2007.66 في ) دوالر693904( يورو 506093 بأنها قدمتأفادت سلوفينيا آما 

 .  مليون دوالر5,3  نحو2008آب /ًا من أغسطس األلغام اعتبارمكافحةبلغ إجمالي تمويل قد و. 2006 في ) دوالر780520(
عمليات ل وذلك دعمًااأللغام إزالة  متخصصين في أفراد صورة في 2008-2007 األلغام في لمكافحة مساهمات عينية بأنها قدمتأفادت بولندا وقد 

، 2006 األلغام في لمكافحة دوالر 1332815 قد قدمت بولندا آانت و67. قيمة هذه المساهماتتبلغ عنحفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، لكنها لم 
 مليون 3,3 )المقيَّمة غيرباستثناء المساهمات ( 2007-2005 األلغام للفترة مكافحةبلغ إجمالي تمويل قد و. فضًال عن مساهمات عينية بدون تقييمات

 . دوالر
 

  المتلقية الرئيسية الدول
  تمويالت قيمتهاهذا باإلضافة إلىو. 2007 في ة دوليتقد حصلت على تمويال دولة ومنطقة أخرى 70 أن هناكلغام األرضية حدد مرصد األلقد 

 20 قيمتها اتساهمم، و)محددةأو بدول متلقية متعددة وغير (العالمي ضد األلغام بدون تحديد دولة متلقية /للعمل اإلقليميُقدمت  مليون دوالر 64,8
 مليون 37,3(، العراق ) مليون دوالر86,3( هي أفغانستان 2007 األلغام في لمكافحة تمويل الدول التي تلقت أآبرو. طوير والتللبحثمليون دوالر 

، البوسنة ) مليون دوالر19,8(وال غ، أن) مليون دوالر28,3(، لبنان ) مليون دوالر29,2(، السودان ) مليون دوالر30,8(، آمبوديا )دوالر
 مليون 8,8(، وآولومبيا ) مليون دوالر11,9(، األردن ) مليون دوالر12,2(، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ) مليون دوالر17,1(هرسك وال

 .)دوالر
 

 ) من إجمالي التمويل الدولينسبة مئوية( 2007 األلغام في مكافحة  لتمويلالمتلقيةالدول 

20أفغانستان 

42,2غيرها 

8,7العراق 

7,1آمبوديا 

6,8لبنان 

6,6لبنان 
4,6أنغوال  4البوسة والهرسك 

 

                                       
، "2008آذار / مارس31تحليل إيداعات المانحين المخصصة وغير المخصصة اعتبارًا من "إلنمائية، صندوق ائتمان العراق التابع لمجموعة األمم المتحدة ا 64

www.worldbank.org . 
 . 2008نيسان / أبريل1 رسالة إلكترونية من تيسي سيدينثال، وزارة الشؤون الخارجية، 65
 . 2008شباط / فبراير27 رسالة إلكترونية من المستشارة إرينا غورسيك، وزارة الشؤون الخارجية، 66
  .2008نيسان / أبريلJ ،14 التطوعي لبولندا، استمارة 7 تقرير المادة 67
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 2007 األلغام في مكافحة  لتمويلالمتلقية الدول الرئيسية

 دوالر )مليون( الدولة
 يأمريك

مليون (
 )يورو

62,9   86,3 أفغانستان
27,2  37,3 العراق
22,5  30,8 آمبوديا
21,3  29,2 السودان
20,7  28,3 لبنان
14,4  19,8 والغأن

12,5  17,1 البوسنة والهرسك
8,9  12,2 ية الو الديمقراطيةجمهور
8,6  11,9 األردن
6,4  8,8 آولومبيا

5,5  7,6 سريالنكا 
5,3  7,3 السنغال
4,6  6,3 الصومال
4,3  5,9 آرواتيا

نغو وجمهورية الك
4,3  5,9 الديمقراطية 

4,3  5,8 إثيوبيا
4,0  5,5  البيضاءروسيا

 
 

، ) مليون دوالر5,5(  البيضاء، روسيا) مليون دوالر6,4زيادة قدرها ( في السنغال 2007 خالل مليون دوالر 5لوحظت زيادات بما ال يقل عن 
انخفاض قدره ( في إثيوبيا -  مليون دوالر2 بما ال يقل عن -  األلغاممكافحةفي تمويل  انخفاضات ملحوظة آما حدثت. ) مليون دوالر5,4(األردن و
، وأنجوال ) مليون دوالر4,3(، وفيتنام ) مليون دوالر3(، واليمن ) مليون دوالر2,7(بيق موزم، و) مليون دوالر2,3(، سريالنكا ) مليون دوالر2
 . ) دوالر مليون40,5( ولبنان ) مليون دوالر28,3(
 
 يالمحيط الهاد- آسيامنطقةفي  2007 خالل إقليمية، آان التمويل السنوي مستقرًا تنفيذ دول متلقية أو منظمات تحديد ما أمكنحيثف، ًا إقليميأما
 )ن دوالر مليو15,2 مقارنة بـر مليون دوال15,8(، واألمريكتين )2006 مليون دوالر في 150,1 مقارنة بـ2007 مليون دوالر في 144,4(

 مليون دوالر مقارنة 81,2(ا ي في أفريقًا ملحوظ تراجعًا التمويلوشهد. ) مليون دوالر46,4 مليون دوالر مقارنة بـ44,3(وأوروبا وآسيا الوسطى 
 . ) مليون دوالر119,6 مليون دوالر مقارنة بـ94,7( والشرق األوسط وشمال أفريقيا ) مليون دوالر107بـ

 
 68)مليون دوالر أمريكي(قة ط األلغام بالمنلمكافحةالتمويل الدولي 

المحيط الهادي-آسيا
$144.40

األمريآتين $15.80
آسيا الوسطى/أوروبا

$44.30

الشرق 
شمال /األوسط

أفريقيا $94.70

أفريقيا $81.20

 
 

 . 2006 ومنطقة أخرى في دولة 31 مليون دوالر، مقارنة بـ1 قيمتها عنقل ت ال على تمويالت ومنطقة أخرى دولة 34 حصلت، 2007في 

                                       
، ماعدا في حالة األمريكتين التي تشمل التمويل العام )ال يشمل التمويل العالمي أو اإلقليمي( بقيمة الدوالر األمريكي للمساهمات، وحيث تحَدد الدولة المتلقية 68

  . صندوق االئتمان الدوليآسيا الوسطى التي تشمل التمويل العام ل/ريكية، وأوروبالمنظمة الدول األم

دوالر ) مليون( الدولة
 يأمريك

مليون (
 )يورو

4,0  5,5 قبرص
3,4  4,7 بيساو-غينيا

3,3  4,5 نيكاراغوا 
2,9  3,9 فيتنام

2,7  3,7 أذربيجان
2,5  3,5 موزمبيق 
2,0  2,7 الصرب

1,4  1,9 أرض الصومال
1,3  1,8 أوغندا
1,3  1,8 أبخازيا
1,3  1,8 نيبال
1,2  1,6 تايالند

 0,99 1,4 آاراباخ-ورنوغنا
 0,91  1,3 طاجكستان

0,91  1,2 ألبانيا
 0,8  1,1 اليمن

 0,79  1,1 بوروندي
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  مانتئصناديق اال
 من إجمالي  بالمائة32، أي ما يعادل ر مليون دوال136,6 قيمتها عنقل ت األلغام ال لمكافحةتمويالت  بأنها تلقت االئتمان، أفادت صناديق 2007في 

 .  المانحين المعلنةمساهمات
 

 مليون دوالر في 93ت قدرها األلغام، مساهمالمكافحة  األمم المتحدة  خدماتالذي تديره دائرةو، صندوق ائتمان األمم المتحدة التطوعيتلقى فقد 
 69.السنوات، بما في ذلك التمويل األساسي ومتعدد 2006 مليون دوالر في 51، مقارنة بحوالي 2007

 
 مليون 25,7  فقد تلقى تبرعات قيمتها، الذي يتخذ من سلوفينيا مقرًا له،)ITF( ومساعدة ضحايا األلغام  األلغاممان الدولي إلزالةت صندوق االئأما

، ومن السلطات المحلية والوآاالت )UNDP(، وآذلك من المفوضية األوروبية ومن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2007 في دولة 12 من دوالر
 مليون 30,8 رعات قدرهابعلى تقد حصل   ومساعدة ضحايا األلغام األلغاممان الدولي إلزالةتصندوق االئ وآان 70.الخاصينالحكومية والمتبرعين 

 2006.71في دوالر 
 

 مكافحة إلى  مليون دوالر16,1قدره مبلغ  ماني المواضيعي لمنع األزمات واإلنعاش التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيت الصندوق االئآما وجَّه
 . 2006 في دولة 23 مليون دوالر إلى 21,5قد قدم الصندوق آان  و72.دولة 25األلغام في 

 
. 2007 مليون دوالر من آوريا الجنوبية في 1 اقدره  األلغاملمكافحة تبرعات مجموعة األمم المتحدة اإلنمائيةالتابع ل لعراق ائتمان اصندوقوتلقى 

 2006.73 مليون دوالر في 2,4  قد حصل على الصندوقآانو
 

 مليون 3,6، مقارنة بـ2007 األلغام في لبنان في لمكافحة دوالر 947913 بمبلغ )UNTFHS( األمم المتحدة لألمن البشري ائتمان وساهم صندوق
 .  هو اليابانيتلقى تبرعات من مانح واحد فقطلصندوق ا هذا و2006.74دوالر في 

ا سيم  مصرف التنمية اآلسيوي، اليدعمها األلغام وبين المشروعات التي مكافحة بين  ما صلةبوجود )ADB(أفاد مصرف التنمية اآلسيوي آما 
 2007.75 األلغام في لمكافحة مساهمات محددة يذآربرامج المعاقين في أفغانستان وآمبوديا، لكنه لم 

 
 الوآاالت والمنظمات والمؤسسات المنفذة 

 باعتبارها المانحةول  وآالة ومنظمة ومؤسسة حددتها الد100 من خالل أآثر من 2007 األلغام في مكافحة الدولية إلى لقد تم توجيه التمويالت
 هم بعضإذ ذآر. لوآاالت المنفذةا اختلف المانحون في تحديدقد و.  التنفيذ المباشر للبرامجعنلشرآاء العاملين أو ل األموالالمسؤولة عن تخصيص 

من  األلغام، الذي مكافحة لىين عدوليال ينقائمال البعض اآلخر أحدحدد فيما مسؤولين على المستوى المحلي عن تنفيذ المشروعات، القائمين ال
  خاللهايكون قد تم من األمم المتحدة أو وآالة أخرى حدد البعض اآلخر بينمانفذ مشروعات مع شرآاء محليين، قد  كون أو ال يأن يكون الممكن

  76. لمشروعات على المستوى الوطنيتوجيه األموال
 

حدد مرصد األلغام و. دوالر مليون 430,6  البالغ األلغاممكافحة  إجمالي تمويل مليون دوالر من338,6ـمنسقة لالمنفذة والوآاالت ال وقد تم تحديد
 التي لم يتحدد فيهاشراآات ال بما في ذلك ،2007 مليون دوالر في 1 أآثر من  قدرهااعتمادات دولية تلقت  على األقل وآالة43األرضية 

 الفريق االستشاري المعني باأللغام تلقىفي جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  فعلى سبيل المثال،:  بين الوآاالتلألموالالتخصيص المحدد 
 آل منهما على حدة تمويل مباشر ىتلقآما  األلغام، لمكافحة مشترك بشكل دوالر 1832605 وبرنامج الو الوطني إلزالة الذخائر غير المنفجرة

توجيه ، حيث يمكن افتراض المانحين بشكل عامحدد سوى ي مليون دوالر أيضًا على مساهمات لم 338,6الـ تواشتمل.  أيضًاالوطنيةلبرامجه 
 . لم يرد ما يفيد بذلكلكن ومخصصات من خالل وآاالت محددة ال
 

  بالمائة27 حوالييون دوالر، أو  مل115,6لمساهمات ال تقل قيمتها عن  آمنفذين يةمانتئ االهاعملت األمم المتحدة ووآاالتها وصناديقفقد إجماًال، 
 من دعمه الوَجي عندمامتلقين للتمويل آ األلغام مكافحةوبالنظر إلى أن الدول المانحة غالبًا ما تذآر القائمين على . المعَلنمن إجمالي التمويل العالمي 

 الدولية التمويالتالمتحدة في تلقي وإدارة وتنفيذ ألمم لور الفعلي خالل وآاالت األمم المتحدة أو صناديق األمم المتحدة، فمن المرجح أن يكون الد
 . يبَلغ عنه األلغام أآبر مما لمكافحة

                                       
 . 2008أيلول / سبتمبر10األلغام،  لمكافحة األمم المتحدة  خدماتدائرة رسالة إلكترونية من جوليا جوسينج، 69
 . 23-21، 11: لجوبليانا، ص" ،2007التقرير السنوي لعام "، مصندوق االئتمان الدولي إلزالة األلغام ومساعدة ضحايا األلغا 70
 .8: لجوبليانا، ص" ،2006التقرير السنوي لعام "، صندوق االئتمان الدولي إلزالة األلغام ومساعدة ضحايا األلغام 71
 5مكتب منع األزمات واإلنعاش، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  األلغام ليديا غوود، فريق منع الصراعات واإلنعاش، مكافحة رسالة إلكترونية من أخصائية 72

 . 2008أيلول /سبتمبر
 . 2008آب / أغسطس27صندوق ائتمان العراق التابع لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، فظ، اح رسالة إلكترونية من دون ديل ريو، آبيرة مديري الَم73
 . 2008أيلول / سبتمبر3، صندوق ائتمان األمم المتحدة ي لألمن البشريؤولة اإلدارة المالية،  رسالة إلكترونية من جينيفر سيرونجوغي، مس74
 . 2008آذار / مارس5 رسالة إلكترونية من روبرت شولهامر، نائب المدير المقيم، مصرف التنمية اآلسيوي، 75
صندوق حدة بتخصيص األموال دون تحديد الوآالة المنفذة، باستثناء األموال المقدمة ل في تقديمها األول للبيانات إلى مرصد األلغام الدولي، أفادت الواليات المت76

وفي بعض الحاالت حددت وزارة الخارجية األمريكية في وقت الحق . ، والتي خصصتها وزارة الخارجية األمريكيةاالئتمان الدولي إلزالة ومساعدة ضحايا األلغام
 . الوآاالت المنفذة لبعض التمويالت
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  طوير والتالبحث
  على المستوى الدوليطوير والتلبحثالتمويل  ) يورو14572459( دوالر  19980298  أن خمس دول مانحة قدمتمرصد األلغام األرضية وجد
 . 2006 مقارنة بـ بالمائة21 نسبته حوالي، بتراجع 2007في 

، 2007 إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية في السنة المالية طوير والتالبحث مليون دوالر على مشروعات 14,4 الدفاع األمريكية ةوأنفقت وزار
 . 2006 مليون دوالر في السنة المالية 13,81مقارنة بـ

 
ث حول التخلص ابح األلتمويل األلغام لمكافحةلهيئة اليابانية ا  إلى بما في ذلك مساهمات) ين488907424( دوالر 4155713 اليابان آما قدمت

 77. األلغامإزالة األلغام، وإلى حكومة آمبوديا لتطوير معدات وإزالة المتفجرة الذخائرمن 
 
 إزالة األلغام وإلى مرآز بأبحاثمنتدى بلدان الشمال األوروبي المعني ل، ) مليون آرونا نرويجية3,8( دوالر 649040 فقد قدمت النرويج أما

 .  التشغيليدعم والطوير والتالبحث ألعمال وذلكجنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية 
 
 غير طوير وتبحثسانية ألعمال مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنل ) دوالر آندي364465( دوالر 339536ساهمت آندا بمبلغ و

 78.محددة
 

 الذخائرألآاديمية العسكرية الملكية البلجيكية ألبحاث التخلص من ل مساهمات تحتوي على، ) يورو318000( دوالر 436010 بلجيكا آما قدمت
  79. غير محددةطوير وتبحثالمتفجرة، فضًال عن مساهمات ألعمال 

 
، لكن طوير والتالبحثأعمال رامج مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، بما في ذلك  عام لبدعمم يمواستمرت سويسرا في تقد

 .  دائمبشكل على طوير والتلبحثلالمقدمة مبالغ البدون تحديد 
 

  األلغام مكافحةمتطلبات تمويل 
 المطلوبة األموال لتحديد آميةمخلفات الحرب المتفجرة /األلغاممن رة ضرلدول المت األلغام بين امكافحة متطلبات تمويل عنال توجد بيانات آافية 

ال و. ةتفاقي األلغام بما يتماشى مع التزامات االمكافحةبرامج على  للحفاظ بالتكاليف المستقبلية للتنبؤة حظر األلغام على نطاق عالمي، أو اتفاقيتنفيذ ل
 .  وغير منتظمةغير مكتملة األلغام ومتطلبات التمويل مكافحةمخلفات الحرب المتفجرة حول ميزانيات /األلغامن مرة ضر الدول المتتزال إفادات

 
  5للمادة ة د النهائييعاتمديدات المولمتطلبات التمويل 
، الدنماركلبوسنة والهرسك، تشاد، آرواتيا، ا: 5 بطلبات لتمديد المواعيد النهائية للمادة دولة قد تقدمت 15 آانت، 2008آب /اعتبارًا من أغسطس
 من طلبات التمديد 13واشتملت . ا، بيرو، السنغال، تايالند، المملكة المتحدة، فنزويال، اليمن، وزيمبابويكاراغوبيق، نيموزماإلآوادور، األردن، 

، التي لم تنته بعد من وضع تقدير الدنماركي هواالستثناءات (. مطلوبة التمديد الفترات األلغام خالل إزالةلوفاء بالتزامات اعلى تقديرات لتكاليف 
 مليون دوالر للتطهير حتى اآلن، والمملكة المتحدة، 21,7 أفادت بتخصيص تمويل قدره األلغام، لكنها إلزالةلمرحلة النهائية من مبادرتها اف يلالتك

  ).مالفيناس/لغام في جزر فولكالندإزالة األف يلالتكالتي لم تنته بعد من وضع تقديرا 
 

آافة  أو على جمع الوطنيةتطهير ال على تمويل مبادرات بأن لديها القدرة –  واألردن والمملكة المتحدة وفنزويالالدنمارك هي - وأفادت أربع دول
 الذي فيلا تقدير التكيشكلمن هذا اإلجمالي، .  مليار دوالر2,3وتقدر التكلفة اإلجمالية المتوقعة لطلبات التمديد المتبقية بنحو .  المطلوبةاألموال
وذلك على مدى فترة التمديد  مليون دوالر، 550لبوسنة والهرسك ا  الذي وضعتهفيلاالتك مليون دوالر وتقدير 937 حوالي آرواتيا وضعته

وبالنظر إلى تباين .  سنة9,5 على مدى مليون دوالر 575 لفيشك تايالند  الذي وضعتهفيلاتقدير التكأما .  سنوات10وهي  الممنوحة لكل منهما
 مليون دوالر في 163,8ما بين تنفيذ التمديدات يتراوح ل، فإن التمويل السنوي المطلوب ألخرى من دولةفترات التمديد المطلوبة واإلنفاق المتوقع 

 . 2014 مليون دوالر في 256 و 2018
 

 باستخدام لكنو. في طلبات التمديد بمواعيدها النهائية المقترحة االلتزام لدعممديد عن أهداف تمويل وطنية تفترات  بعض الدول الطالبة أعلنتآما 
أفادت وقد .  والتمويل المستقبلي المطلوبحالي بين التمويل الة آبيرفجوةمرجعية، يبدو أن هناك نقطة  آ2007 المعَلن فيالتمويل الوطني والدولي 

 دوليالتمويل ال بلغ مليون دوالر، بينما 72,8 بلغ حوالي 2007 األلغام في لمكافحة تمويل وطني بوجود دولي دعم إلى تحتاج التي 11الـالدول 
المخاطر ومساعدة  تعليم  برامج، بما في ذلك2007 تهذا يأخذ في الحسبان جميع تمويال(.  مليون دوالر42,1 هذه الدول الذي تلقته المعَلن
  ). األلغاممكافحةل نسبة صغيرة من تمويل شك تال زالت، لكنها األخرى  األلغاممكافحة تمييزها عن قطاعات عادةصعب ييا، التي الضحا

 
طلوب مبلغ سنوي مأقل  أمام مليون دوالر 49 بحوالي عجزًا  يمثل مليون دوالر114,9 الموَزع وقدره إجمالي التمويل الوطني والدولي آما أن
 مليون 163,8يكلف ما بين س 11الـتمديد ال تطلباوبالنظر إلى أن تنفيذ .  أآبر مبلغ سنوي مطلوبأمام مليون دوالر 141بنحو  التمديد وفترةخالل 

 فإن عملية - 2007غام في  األللمكافحةالتمويل الوطني والدولي إجمالي  من  بالمائة47 و بالمائة30 أو ما بين -  مليون دوالر سنويًا256دوالر و
 .  األلغاممكافحةعبئًا هائًال على مجمل تمويل أن تشكل  حتمًا من شأنهاالتمديد 

 

                                       
مرفق بها معلومات مترجمة تلقتها الحملة اليابانية لحظر ، 2008أيار / مايو22 اليابانية لحظر األلغام األرضية، ةالحمل رسالة إلكترونية من ياسوهيرو آيتاغاوا، 77

وقد تم إدراج المساهمة الثنائية .  االنتشار والعلوماأللغام األرضية من قسم المساعدة اإلنسانية، إدارة التعاون متعدد األطراف، قسم األسلحة التقليدية، إدارة منع
 . 2007اليابانية لكمبوديا لتمويل البحث والتطوير لمعدات إزالة األلغام ضمن إجمالي التمويل الذي تلقته آمبوديا في 

 . 2008أيار / مايو20 رسالة إلكترونية من آارلي فولكس، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية، 78
 . 2008آذار / مارس17 رسالة إلكترونية من ميشيل بييترمانز، الهيئة العامة االتحادية للشؤون الخارجية، 79



 

72 

لكي تنَفذ رة ضر األلغام من الدول المانحة و، بشكل متزايد، من الدول المتلمكافحة آبير دعم إلىمن الواضح أن الحاجة ستستمر لسنوات عديدة لذا ف
ويأمل مرصد . رةضرالمت والمجتمعات أسرهم إزالة األلغام وآذلك مساعدة الناجين ووال سيما فيما يخص –  حظر األلغام على الوجه األآملقيةاتفا

ازه بموجب  إنج المطلوبعمللل الدعم المقَدم المستقبلي لاللتزامات الناتجة عن اتفاقية الذخائر العنقودية إضافة إلى دعمكون الياأللغام األرضية أن 
 . بديًال لهحظر األلغام، ال  اتفاقية
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 اختصارات ورموز
 

AHD جهاز منع مناولة 
AP أو APM لغم مضاد لألفراد 

ARF آسيا المنتدى اإلقليمي لرابطة أمم جنوب شرق 
ASEAN رابطة أمم جنوب شرق آسيا 
AusAID الدولية الوآالة األسترالية للتنمية 

AV أو AVM لغم مضاد للمرآبات 
AXO  متروآة متفجرة ذخائر 
BAC  المعاركطهير ميادين ت 
CBU بل عنقوديةاوحدة قن 
CBR المجتمعي إعادة التأهيل 
CCW  1980اتفاقية األسلحة التقليدية لعام 

CD مؤتمر نزع السالح 
CIDA وآالة التنمية الدولية الكندية 

CIS رابطة االدول المستقلة 
DCA نمارآيةمساعدات الكنيسة الد 
DDG إلزالة األلغامنمارآية المجموعة الد 
DfID وزارة التنمية الدولية البريطانية 
DPO المعاقينة األشخاصمنظم  

EC المفوضية األوروبية 
ECHO مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية 

ECOWAS االقتصادية لدول غرب أفريقيا المجموعة 
EOD المتفجرةالتخلص من الذخائر  
ERW رب المتفجرةمخلفات الح 

EU االتحاد  األوروبي 
FY السنة المالية 

GDP الناتج المحلي اإلجمالي 
GNI إجمالي الدخل القومي 

GICHD  مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض
 اإلنسانية

HI الدولية المعاقينمنظمة  
HRW حقوق اإلنسانمراقبةمنظمة  
ICBL األرضيةالحملة الدولية لحظر األلغام  
ICRC اللجنة الدولية للصليب األحمر 

IDP داخليًاوننازحال  
IED  مرتجلجهاز متفجر 

IMAS  األلغاملمكافحةالمعايير الدولية  
IMSMA  األلغاملمكافحةنظام إدارة المعلومات  

IRIN  األمم المتحدة(الشبكة اإلقليمية المتكاملة للمعلومات( 
ISU وحدة دعم التنفيذ 
ITF  سلوفينيا(صندوق االئتمان الدولي( 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
LIS األلغام األرضيةمسح تأثير  

MAC  الكنديةمكافحة األلغام جمعية  أومكافحة األلغاممرآز  
MACC  األلغاممكافحةمرآز تنسيق  

MAG المجموعة االستشارية لأللغام 
MASG  األلغاممكافحةمجموعة دعم  

MAT  األلغام أو صندوق الوعي باأللغاممكافحةفريق  
MDD آالب آشف األلغام 
NAM حرآة عدم االنحياز 

NAMSA وآالة الناتو للصيانة والتموين 
NATO منظمة حلف شمال األطلسي 
NGO منظمة غير حكومية 
NPA رويجيةجمعية المساعدات الشعبية الن 

NSAG من غير الدولحة لجماعة مس 
OAS منظمة الدول األمريكية 

OCHA مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
OSCE منظمة األمن والتعاون في أوروبا 

PfP  الناتو(الشراآة من أجل السالم( 
QA ضمان الجودة 
QC مراقبة الجودة 
RE مخلفات الحرب المتفجرة/األلغام  ر مخاطال تعليم 

SAC مرآز أعمال المسح 
SADC الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي 

SHA  خطورتهافي منطقة مشتبه 
المحددة التي يمكن قياسها وتحقيقها وتكون "األهداف  SMARTأهداف 

 "ذات صلة بالقضية وملتزمة بتوقيت محدد
UN األمم المتحدة 

UNDP اإلنمائيمم المتحدة برنامج األ 
UNGA الجمعية العامة لألمم المتحدة 

UNHCR مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
UNICEF األمم المتحدة للطفولةصندوق  
UNMAS  لخخدات مكافحة األلغامدائرة األمم المتحدة  
UNOPS مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
USAID لتنمية الدوليةل  األمريكيةوآالةال 

UXO غير منفجرةذخائر  
VA مساعدة الضحايا 

WHO منظمة الصحة العالمية 

 اختصارات ورموز
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ا أو                     ذخائر – متروآةالمتفجرة  ال ذخائرال سلحة، أو ترآه صراعات الم اء أحد ال تم استخدامها أثن م ي ا  متفجرة ل  أطراف   طرف من    ألقاه
 . والتي تعد أوسع نطاقًا فئة مخلفات الحرب المتفجرةتحت متروآةالالمتفجرة  الذخائر درجوتن. مسلح ولم تعد تحت سيطرتهالصراع ال
 

 .  يمثل التوقيع والتصديقواحد في اتفاقية دولية من خالل صك ًا إحدى الدول طرف االنضمام هو الطريقة التي تصبح بها– االنضمام
 

 .االنضماممن خالل ويتم ذلك من خالل التوقيع والتصديق، أو .  في اتفاقيةًاطرفأن تصبح الدولة  – التقيد
 

ا به  من اللغم أو مرتبًطجزًءحماية اللغم، ويكون ل معدجهاز "تفاقية حظر األلغام، ُيقصد بجهاز منع المناولة ال وفًقا – جهاز منع المناولة
 .ًالعبث باللغم أو إفساد نظامه عمدو يتفعل عند محاولة اأو متصًال به أو يكون أسفل اللغم، وه

 
ده لغم تم تصميمه ليتفجر بوجود شخص    " وفًقا التفاقية حظر األلغام، ُيقصد باللغم المضاد لألفراد  – اللغم المضاد لألفراد   ه   عن  أو اقتراب
 ". إعاقة أو إصابة أو قتل شخص أو أآثريؤدي إلىمنه أو مالمسته له و

 
اللغم المضاد            – ضاد للمرآبات اللغم الم  ام، ُيقصد ب ة حظر األلغ ات  وفًقا التفاقي م تصميمه ليتفجر     "للمرآب م ت ة  بلغ ده وجود مرآب  أو  عن

 ".اقترابها منه أو مالمستها له
 

تناد   في    منطقة مشتبه    اإلفراج عن  عن طريقها  العملية الي يتم      هو منطقةالإلغاء   – منطقةالإلغاء   ا اس ى      ًاخطورته معلومات  مع   ج فقط إل
 .  أدوات إزالة األلغام من وال يتم في هذه العملية استخدام أي.تؤآد أن المنطقة غير ملوثة

 
ام  عن طريقهاالعملية التي يتم هو تخفيض المساحة  – تخفيض المساحة  ال،    ( استخدام أداة أو أآثر من أدوات إزالة األلغ بيل المث ى س عل

ام أو   شف األلغ الب آ د آ ام ي ي األلغ ة  ًاويمزيل ام الميكانيكي ة األلغ زة إزال ع ل)  أو أجه اتجم يط المنطق معلوم دد مح شتبه ة تح ي  الم ف
 . هذا المحيط، أو المنطقة بالكامل إذا ثبت خلوها من التلوثواقعة خارج الالمساحات تلك ومن ثم يمكن اإلفراج عن .خطورتها

 
ا ال              لتطهي ةبمراَقوال هي العملية المنظمة     – المعاركتطهير ميادين    زة المتفجرة فيه شمل ر المناطق الخطرة المعروف أن األجه ام  األ ت لغ

 . رضيةاأل
 

م أو     انفجار شخص ُأصيب أو لقى مصرعه على إثر حادث          – حالة إصابة أو وفاة    ات الحرب المتفجرة أو    إحدى   لغ از مخلف  متفجر  جه
 .الجهاز أو االقتراب منهمع  المباشر االتصال، سواء من خالل مرتجل

 
ة ال ةريخذال ًا    – عنقودي ة      وفق ذخائر العنقودي ة ال إن تعريف   التفاقي ذخ ف ة  ةريال م تصميمها      "هو  العنقودي ة ت رة تقليدي شر  طالق  إلذخي أو ن

م  ذخيرات وعبواتوتتكون الذخائر العنقودية من   ". الذخيراتم، وهي تضم تلك     غ آ 20 متفجرة تزن آل منها أقل من        ذخيرات ، وسواء ت
 القنيبالتو.  من األرضلتغطي مساحة واسعة) قنيبالت (الذخيرات لتقذف بالعبواتإطالقها من األرض أو إسقاطها من الجو، تنفتح هذه 

 .ًا معالمدرعات أو قتل األفراد، أو آليهماالختراق  مصممة أصًال
 

ة  عادة ما تكون  (رة ضر برامج يتم تنفيذها في المجتمعات المت    – لمجتمعي ا إعادة التأهيل  اطق ريفي رامج     )من ذه الب داد ه تم إع لتكون  ، وي
ى تحسين    .  في المراآز الحضريةالتي ُتعقد في المنشآتلبرامج  ل مكملة رامج عل ذه الب ة وتعمل ه ديم الخدمات   عملي افؤ الفرص،   ، تق  وتك

ر        محدودة   الخدمات تكون إمكانية حصولهم على    ذوي اإلعاقات الذين      األشخاص  أآبر من  لفئةحماية حقوق اإلنسان    و ع غي  نتيجة التوزي
 .الموارد البشرية وقلة ، العالجتكاليفارتفاع والعادل للخدمات، 

 
ام من   رة  ضرالتواصل مع المجتمعات المت    " األلغام،   لمكافحة للمعايير الدولية    ًاق وف – تصال المجتمعي اال ات الحرب المتفجرة      /األلغ مخلف

 وضعتقوم على اإلبالغ و األلغام مكافحةببرنامج  صلةقامة إل وذلك غير المنفجرة وآثارها، والذخائر وجود األلغام عنلتبادل المعلومات 
لمجتمع وأولوياته هي محور    األلغام إلى ضمان أن احتياجات ا      مكافحة حول االتصال المجتمعي    هدفوي. لحد من المخاطر  لاستراتيجيات  

 ." األلغاممكافحة عمليات  وتنفيذ ومراقبةتخطيط
 

ات المسح               – إزالة األلغام  ك عملي ا في ذل  رسم  و،مجموعة األنشطة التي تؤدي إلى إزالة مخاطر األلغام ومخلفات الحرب المتفجرة، بم
 .ها وتسليم األراضي بعد تطهير، ووضع العالماتالتطهير، و،الخرائط

 
 غير رائخ الذهي مخلفات الحرب المتفجرة فإنالبروتوآول الخامس التفاقية األسلحة التقليدية  حسب تعريف – مخلفات الحرب المتفجرة

 . التعريف هذا األلغام صراحة منبعدوُتست. متروآةالالمتفجرة  رائخالذوالمنفجرة 
 

 .فجرة وتحديدها وتقييمها وإبطال مفعولها ثم التخلص منهاالمت رائخالذ اآتشاف -  المتفجرةالتخلص من الذخائر
 

متفجرة، ال ُذخيراتها تطلق وآان ينبغي أن توجيهها ذخيرة عنقودية تم إطالقها أو إسقاطها أو قذفها أو –  العنقودية الفاشلة ةريالذخوحدة  
 .ولكنها فشلت في ذلك

 
واد ضارة        مرتجلة بطريقةه في مكان أو إنتاجه       جهاز يتم وضع   – المرتجلمتفجر  الجهاز  ال ذه      .  يحتوي على متفجرات أو م د تكون ه وق

ذي ي    ذي يتفعل بواسطة الضحية أو ال وع ال زة من الن د ناألجه التحكم عن بع زة المتفجرة  و. فجر ب ةاألجه ي تتفعل بواسطة  المرتجل  الت
 . غير محظورةالتي تنفجر بالتحكم عن بعد المرتجلةفجرة ألجهزة المتا إال أن، اتفاقية حظر األلغام محظورة بموجب الضحية
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اءة في            تصدرأ األلغام التي    لمكافحة المعايير الدولية    –  األلغام لمكافحةالمعايير الدولية    سالمة والكف ها األمم المتحدة لتحسين عنصري ال

 . ض الحاالت تحديد الشروط والمواصفات الدولية وإرساء المبادئ، وفي بع،من خالل تقديم اإلرشادات  األلغاممكافحةمجال 
 

ة  البالغة األهمية نظام المعلومات المفضل لدى األمم المتحدة إلدارة البيانات –  األلغام لمكافحةنظام إدارة المعلومات      في البرامج الميداني
ا   ويقدم هذا النظام الدعم لمستخدميه فيما يتعلق بجمع الب   . مة من األمم المتحدة   والمدع ات وتخزينه ل المعلومات     ويان ارير وتحلي داد التق إع

 .وأنشطة إدارة المشروعات
 

ي     تخلفها تقييم وطني أو إقليمي لآلثار االجتماعية واالقتصادية التي –  األلغام األرضية  مسح تأثير  ات الحرب المتفجرة الت  األلغام ومخلف
 . األلغام وترتيبها حسب األولويةمكافحةخطيط برامج ومشروعات  تفيلها وجود فعلي أو محتمل على المجتمعات، وذلك للمساعدة 

 
 من  ممكنةدرجةخطورتها بأدنى   في  شتبه  التي آان ي  راضي  األ تطهير   التي تهدف إلى   منهجياتالنشطة و األ مجموعة   – األراضيإطالق  
 .الخطر

 
ومي، و        مكافحةمليات الخاصة ب   تنسيق الع  مسؤولة عن  هيئة   –  األلغام مكافحةمرآز   ى أساس ي ادة    األلغام عل  تحت إشراف   تكون في الع
 . األلغاممكافحة أنشطة تجري األلغام مكافحة أن بعض مراآز آما.  للعمل ضد األلغاموطنيةسلطة 

 
ات الحرب المتفجرة       جراء اإلصابة   خطر الحد من  أنشطة تسعى إلى     – مخلفات الحرب المتفجرة  /التوعية بمخاطر األلغام     األلغام ومخلف

ة،  اتغيير السلوآي، بما في ذلك نشر المعلومات    ال وتشجيع الوعي   رفع عن طريق  دريب  ولعام ة والت  حول  واالتصال المجتمعي   ،التوعي
 . األلغاممكافحة

 
 برنامج وطني للعمل ضد     وتنظيملية إدارةؤو تضطلع بمس،ما بين الوزاراتعادة في ، هيئة حكومية–  للعمل ضد األلغامالوطنيةالسلطة  
 .األلغام

 
 المنظمات التي من غير الدول ألغرض تتعلق بمرصد األلغام األرضية، تشمل الجماعات المسلحة – من غير الدولالجماعات المسلحة 

 من الكيانات غير الحكومية، آالعصابات اإلجرامية والقوات المفوضة وسعأ طيف أعمال التمرد أو العصيان المسلحة، باإلضافة إلى تنفذ
 .اتحكوممن  والمدعومة

 
ألفراد أو الممتلكات أو البيئة بسبب لأو حدة اإلصابات المادية / و حدوث تلك اإلجراءات التي من شأنها تقليل احتمال–  المخاطرالحد من
سوير أو وضع              اتخاذ  المخاطر عن طريق    الحد من  تحقيقويمكن  . مخلفات الحرب المتفجرة  /األلغام ام أو الت ة األلغ  إجراءات مادية آإزال

 .مخلفات الحرب المتفجرة/ التوعية بمخاطر األلغامتفرزهايرات السلوآية التي يالعالمات، أو من خالل التغ
 
 .اآي تؤدي مهمته) ذخيرة عنقودية( أي ذخيرة تنفصل عن ذخيرة رئيسية – ةخيرُذال
 

ى   .  مواقع األلغام ومخلفات الحرب المتفجرة وآثارها على المستوى المحلي أو القومي           لعملية تقييم  دراسة   – المسح يرآز المسح العام عل
أثير    آما أن .  ونوعية التلوث الموجودة بها    معاركالمناطق الملغومة وميادين ال   مواقع   ام األرضية      مسح ت ار  آل ًا تقييم ًاأيض يجري   األلغ ث

أما بالنسبة للمسح التقني، فإنه يهدف إلى تحديد     ).  األلغام األرضية  مسح تأثير  تعريف   انظر(وث بالمتفجرات على المجتمعات القريبة      التل
جمع معلومات أخرى ضرورية إلزالة  وآذلك وتأآيد المحيطات الخارجية للمنطقة الخطرة باستخدام أداة أو أآثر من أدوات إزالة األلغام

 . األلغام
 
 . غير منفجرةلتصبح بذلك قذائف، التي أعدت من أجله لم تتفجر على النحو خيراتُذ – منفجرةالعنقودية غير الذخائر لا
 
 اتخيرالُذ وتعرف ؛ تشير القذائف غير المنفجرة إلى الذخائر التي تم تصميمها لتتفجر ولكنها لم تتفجر لسبب ما– منفجرةالقذائف غير ال

 ".يرات فاشلةخُذ"أو " عمياء يراتخُذ"غير المنفجرة باسم 
 
 . الحرب المتفجرة بصورة مباشرة، وآذلك أسرته ومجتمعهةمخلف/ الفرد الذي يتفجر فيه اللغم- لضحيةا

 
ال ال الحصر، جمع    ، تتضمن مساعدة الضحايا  – مساعدة الضحايا  ات  ال على سبيل المث ات،  عن  بيان ة   اإلصابات والوفي ة الطبي  والرعاي

اعي   ،يبدنإعادة التأهيل ال  والطارئة والمستمرة،    دمج االجتم ادة ال دمج    ، والدعم النفسي وإع ادة ال صادي،  وإع سياسات   واالقت وانين وال الق
 . آامل ومتكافئبشكلالناجين وأسرهم ومجتمعاتهم في المجتمع ومشارآة العامة لضمان دمج 

 
 
 


