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مقدمة

حیز النفاذ في ) اتفاقیة حظر األلغام (" وتخزین وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمیرھااستعمال حظر اتفاقیة" دخلت
حكومة في 122، التي وقعت علیھا اتفاقیة حظر األلغام  قد وصل عدد الدول األطراف في و1 .1999 آذار/األول من مارس

 دولة خارج 40تزال  البینما . 2007آب / أغسطسفي دولة 155إلى  ، 1997كانون األول /سمبردیمدینة أوتاوا بكندا في 
.ھا بعدا على االتفاقیة و لم تقرااالتفاقیة، بما فى ذلك دولتین وقعت

 ھي اإلطار األوحد الشامل 1997لعام " اتفاقیة حظر األلغام" أن " الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة " تعتبرو
وقد أثمرت االتفاقیة والجھود العالمیة الرامیة إلى  إزالة األلغام المضادة . القابل للتنفیذ من أجل تحقیق عالم خاٍل من األلغامو

اتفاقیة "ف في اطر فھناك نموذج دولي جدید آخذ في الظھور، حیث تقوم العدید من الحكومات غیر األ.لألفراد عن نتائج مبھرة
مبدأ  بقبول من غیر الدولطوات تتوافق مع االتفاقیة، كما یقوم عددًا متزایدًا من الجماعات المسلحة باتخاذ خ" حظر األلغام

.الحظر

انضمت أربع دول كما .2007 - 2006حرز المزید من التقدم فى مجال إزالة األلغام المضادة لألفراد فى الفترة من ُأوقد 
واآلن أصبحت أكثر من . ، وقد أوشكت دول أخرى على االنضمام) إندونیسیاالعراق، الكویت، الجبل األسود،(أخرى لالتفاقیة 

تقریر "كما أن البحث المستفیض من أجل إصدار ھذا العدد التاسع من . ثالثة أرباع دول العالم أعضاء فى اتفاقیة حظر األلغام
:قد توصل إلى النتائج التالیة"مرصد األلغام األرضیة

األلغام المضادة  تأكد استمرار دولتان فقط في استخدامحیث – لألفراد المضادة الجدید لأللغام استمرار انحسار االستخدام 
.2006آیار /منذ مایو) و روسیا بورما\میانمار (لألفراد، ھما

 لم یتبقى  حیث– لألفراد ةالمضادانتھاء ست دول أخرى من الدول األطراف في االتفاقیة من تدمیر مخزونھا من األلغام 
. دول أطراف لدیھا مخزون یجب تدمیره10وى س

 بإتباع، وقیام عدد من برامج مكافحة األلغام 2006 كیلومتر مربع من األراضي الملوثة باأللغام فى 450تطھیر أكثر من 
. المستقبلفيطرق جدیدة لزیادة اإلنتاجیة 

 و المتفجرات من مخلفات الحرب م ملیون شخص لحمایتھم من مخاطر األلغا7,3وصول برامج تعلیم األلغام إلى.
2005 بالمائة أقل من عام 16  بنسبة-الماضي العام في 5751 عداد الضحایا المسجلین، لتصل إلىاستمرار ھبوط أ.
 ملیون دوالر475  لیصل إلى-2006 في قیاسي األلغام لیصل إلى مستوى مكافحةارتفاع التمویل الموجھ .

:، حیث األلغامللحد من الجھود الدولیة الساعیة إلى في لم یتحقق تقدم یذكر إال أنھ في بعض النواحي الھامة

 ملیون لغم مضاد لألفراد160 اتفاقیة حظر األلغام إجمالي في دولة غیر طرف 40تمتلك .
 دولة تنتج أو تحتفظ بحق إنتاج األلغام المضادة لألفراد13ال تزال .
 ى برامج جدیدة أو إضافیة للتوعیة بمخاطر األلغام دولة على األقل في حاجة ملحة إل13ھناك.
 إال أن عدد الناجین من األلغام في العالم مستمر في التزاید، لیصل إلى  2006بالرغم من انخفاض عدد الضحایا في 

. على األقل، الكثیر منھم في حاجة إلى  رعایة مدى الحیاة473000

:ل األطراف في تنفیذ اتفاقیة حظر األلغام تتضمنوالتحدیات الرئیسیة التى مازالت تواجھ الدو

ا ملیون لغمًا مضادًا لألفراد یجب تدمیرھ14 حوالي من الدول األطراف مخزونًا یبلغ 10 امتالك.

                                                                
 المختصرة  األخرىمن العناوینو ؛بصفة عامة العنوان المختصر، اتفاقیة حظر األلغام) ICBL(تستخدم الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة  1

.معاھدة حظر األلغام، مضادة لألفراد اتفاقیة أوتاوا، معاھدة أوتاوا، معاھدة حظر األلغام ال:الشائعة
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 ى االتفاقیة لتطھیر ف المحدد النھائي دولة من الدول األطراف ال تسیر على الطریق الصحیح نحو الوفاء بالموعد 14ھناك
الموعد من الدول سیفوتھا" قلة، إن وجدت" بأن نیروبي، فإن الھدف الذي وضعتھ خطة عمل وبالتاليملغومة؛ المناطق ال

2. ھو األرجح مع العدید من طلبات التمدیدالنھائي

لك قلة من الدول األطراف خططًا راسخة لمساعدة الناجین ذات أھداف تتم" SMART"معدلة لتتماشى مع احتیاجات   و
3.ویھم والمجتمع وسیاق الدولةالناجین وذ

 إجمالیًا طفیفًا، وھو ما یعد عائقًا أمام تقدما أظھرت عملیة جمع المعلومات األساسیة عن التطھیر والضحایا والناجین 
.التخطیط الفعال لبرامج مكافحة األلغام، ولالستخدام األمثل للموارد، ولتقدیم اإلعالة المالئمة للناجین

ل قصیر األمد بدًال من أن یكون متعدد السنوات، وھو ما یحد من فعالیة برامج مكافحة األلغام وقابلیتھا  أغلب التمویالزال
. كان استجابة لألزمات في لبنان والعراق وأفغانستان2006؛ فالكثیر من الزیادة المبھرة في التمویل خالل عام لالستمرار

 إلى عولمة اتفاقیة حظر األلغام السعي والتحدیات الجوھریة المتبقیة في و توثق الصفحات التالیة التقدم المبھر الذى تحقق
توعیة الناس بمخاطر ووتنفیذھا بشكل كامل عن طریق إزالة األلغام من األرض، وتدمیر مخزون األلغام المضادة لألفراد، 

 األوحد لنجاح الحقیقيبأن المقیاس " ةالحملة الدولیة لحظر األلغام األرضی"و تؤمن . األلغام، ومساعدة الناجین من األلغام
كما ھو الحال في  و. اتفاقیة حظر األلغام ھو أن یكون لھا أثر ملموس على المشكلة العالمیة التي تشكلھا األلغام المضادة لألفراد

یاس ھذا األثر، حیث یوفر أداة لق 2007تقریر مرصد األلغام األرضیة لعام التقاریر السنویة السابقة البالغ عددھا ثمانیة، فإن 
متاح على الموقع  2007تقریر مرصد األلغام األرضیة لعام كما أن .  دولة ومنطقة118تقدم فصولھ معلومات تفصیلیة عن 

. lm/org.icbl.www/2007 اإللكتروني

. 2006آیار / التقریر الحالیة لمرصد األلغام األرضیة منذ مایو نظرة عامة عالمیة عن فترةالتنفیذيویقدم ھذا الملخص 
، وحول )العولمة، االستخدام، اإلنتاج، االتجار، التخزین(ویحتوى الملخص على أجزاء حول حظر األلغام المضادة لألفراد 

جین، وكذلك حول تمویل برامج  األلغام، وحول ضحایا األلغام األرضیة ومساعدة النا مخاطرمكافحة األلغام، بما في ذلك تعلیم
.مكافحة األلغام

                                                                
 خالل الدول األطراف من قبلتفاق علیھا تم اال" 2009 – 2005  للفترةخطة عمل نیروبى: إنھاء المعاناة التى تسببھا األلغام المضادة لألفراد "2

خطة عمل نیروبى لقد حددت . 2004 كانون األول/یسمبر د-تشرین الثاني/ نوفمبر الفترة منوالذى عقد فى مؤتمر المراجعة األول التفاقیة حظر األلغام
تشرین / نوفمبر29  في الفترة مننیروبى،" مؤتمر المراجعة األولالتقریر النھائى،  "UNأنظر . وتنفیذ االتفاقیة من أجل عولمةیجب اتخاذه " عمًال "70

 105-94 ص، الجزء الثالث، 0520 شباط/ فبرایرCONF/APLC ،9/5/2004، 2004 كانون األول/ دیسمبر3 - الثاني
org.reviewconference.www.  

3 SMART =  ،في  مؤتمر المراجعة التفاقیة حظر األلغامخالل. وملتزمة بتوقیت محددوذات صلة، للتحقیق، قابلة و، قابلة للقیاسومحددة 
خدمات للناجین من غیرھا من الو إعادة التأھیلوحتیاجٌا لتقدیم الرعایة الطبیة ا الدول األكثر الدول األطراف على أنھ دولة من ا24 تم تشخیص 2004
.وأھداف لمساعدة الناجین  خططإعداد فى لھذه الدولوقد تم تقدیم المساعدة ؛ األلغام
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حظر األلغام المضادة لألفراد
وبعد الحصول على األربعین مصادقة المطلوبة . 1997كانون األول / دیسمبر3في " اتفاقیة حظر األلغام"ُفتح باب التوقیع على 

ومنذ . ، لتصبح قانونًا دولیًا ملزمًا1999آذار / مارس1 في ذالتنفیحیز " اتفاقیة حظر األلغام" دخلت 1998أیلول /في سبتمبر
 ولیس مجرد التوقیع علیھا بنیة المصادقة  مباشرة االنضمام إلیھا الراغبة في ذلك،دخول االتفاقیة حیز التنفیذ، أصبح على الدول

4.علیھا الحقًا

العولمة
في أن یمتد حظر األلغام المضادة " ظر األلغاماتفاقیة ح"لقد ساعدت جھود التواصل المستمرة والمكثفة للدول األطراف في 

 األطراف، قامت 155من بین الدول الـف. لألفراد إلى دول أعربت في وقت من األوقات عن صعوبات في االنضمام إلى االتفاقیة
 االنضمام إلى  وأعداد الدول التي قامت بالتصدیق أو5. دولة أخرى24 دولة بالتوقیع والتصدیق على االتفاقیة، كما انضمت 131

 دولة؛ 55: 1998 دول؛  في 3): كانون األول فقط/في دیسمبر (1997في : االتفاقیة في كل عام منذ أن ُفتح باب التوقیع كما یلي
 دول؛ في 8: 2002 دولة؛ في 13: 2001 دولة؛ في 19: 2000؛ في )آذار/ مارس1 منھا بعد 23( دولة 32: 1999في 

 3): آب/ أغسطس15اعتبارًا من  (2007 دول؛ وفي 4: 2006 دول؛ في 4: 2005ول؛ في  د3: 2004 دولة؛ في 11: 2003
. دول

 2007 آب/أغسطس – 1997كانون األول /الدول األطراف في اتفاقیة حظر األلغام دیسمبر

، بعد الجبل األسودقامت  حیث.2006رضیة لعام مرصد األلغام األ تقریرانضمت أربع دول التفاقیة حظر األلغام منذ نشر كما 
تشرین / أكتوبر23، بإیداع صك االنضمام إلى اتفاقیة حظر األلغام في 2006 حزیران/یونیوأن أعلنت استقاللھا عن صربیا في 

التفاقیة في التى وقعت على ا، إندونیسیا و.2007نیسان / أبریل1 حیز التنفیذ في  لھاةبالنسب ، ودخلت االتفاقیة2006األول 
كما انضمت . 2007آب /أغسطس 1شباط، ودخلت حیز التنفیذ في / فبرایر20، صادقت علیھا في 1997كانون األول / دیسمبر
 15 في العراقوانضمت . 2008كانون الثاني / ینایر1 حیز التنفیذ في ستدخلو، 2007تموز / یولیو30 إلى االتفاقیة في الكویت

 . 2008شباط / فبرایر1یذ في  حیز التنفستدخلوآب، /أغسطس

                                                                
أو تنضم اآلن، فإن االتفاقیة بالنسبة لھا تدخل حیز التنفیذ في الیوم األول من ) آذار/ مارس1كونھا أصبحت دولة موقعة قبل ( بالنسبة ألیة دولة تصادق 4

بعد ذلك یجب على تلك الدولة أن تعرض تقریر الشفافیة األول على األمین العام لألمم المتحدة في . الشھر السادس من تاریخ إیداع الدولة صك المصادقة
، كما یجب علیھا تدمیر مخزونھا من األلغام في غضون أربع سنوات، وإزالة األلغام )فصاعداوتقاریر سنویة من ذلك الحین ( یومًا 180غضون 

.كما یجب على تلك الدولة اتخاذ تدابیر تنفیذ محلیة مالئمة، بما یشمل فرض العقوبات الجزائیة.  سنوات10المزروعة في األرض في غضون 
، كانت 131ومن بین المصادقات الـ. باالتفاقیة بعد تفكیك صربیا والجبل األسود" لحقت"عتبر قد  تضم الجبل األسود، وھى تقنیًا ت24 االنضمامات الـ5

 . مصادقة بعد ذلك88، ثم تبعتھا 1999آذار / مارس1 قد أوتیت عند أو قبل دخول حیز التنفیذ في 43



5

فقد تراجعت بولندا عن خطط التصدیق على . بولندا وجزر المارشال:  لم تصادقا على االتفاقیة بعد ووقعتاتبقى دولتان و 
  أن تنضمینبغياتفاقیة حظر األلغام في المستقبل القریب، وأعلنت بدًال من ذلك أن وزارة الدفاع الوطنى قد قررت أن بولندا ال 

أما جزر المارشال فقد أعطت . ، حیث تنوى أن تكون وقتھا قد وضعت بدائل أخرى لأللغام المضادة لألفراد2015قبل عام 
 للجمعیة العامة لألمم المتحدة السنويإشارات إیجابیة عندما قامت، للسنة الثانیة على  التوالي، بالتصویت لصالح القرار 

(UNGA) األلغام إلى عولمة اتفاقیة حظرالداعي .
 حدثت تطورات مشجعة في دول لم تنضم بعد لالتفاقیة في  أفریقیا واألمریكتین وأوروبا،ومع اقتراب عولمة االتفاقیة في

.عدة مناطق أخرى

 شمال أفریقیا-الشرق األوسط
 ویبدو أن .2007تموز / یولیو30 وانضمت الكویت في 2007آب /أغسطس 15انضمت العراق إلى اتفاقیة حظر األلغام في 

 لبعثة الحملة الدولیة لحظر األلغام البحرینيوذكر وكیل وزارة الخارجیة . تأیید االنضمام لالتفاقیة قد تعاظم في البحرین
 أن البحرین تؤید اتفاقیة حظر األلغام وأنھ ینوى أن یوصى باالنضمام؛ كما أعرب مختلف 2007آذار /األرضیة في مارس

.المشٍرعین عن آراء مماثلة
 للحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة بأن عمان ملتزمة بالفعل 2007نیسان /أبریلفي  عماني عسكري مسئولوصرح 

.قریبًا فیما یتعلق باالنضمام" شىء ما سیحدث"ببنود االتفاقیة، وأن 
لشفافیة التطوعي الخاص كما واصلت المغرب التأكید على امتثالھا الفعلي التفاقیة حظر األلغام، وألول مرة قدمت تقریر ا

.7بالمادة 

المحیط الھادي-آسیا
وقامت منغولیا بتعدیل . 2008أنھا تھدف لالنضمام إلى االتفاقیة بحلول كررت منغولیا التأكید على  2006أیلول /سبتمبرفي 

ھذا وتقوم . ة للجمھوركانون األول لیسمح بأن تكون المعلومات عن األلغام المضادة لألفراد متاح/دیسمبرقانون السریة في 
.7منغولیا حالیًا بإعداد تقریر الشفافیة التطوعي الخاص بالمادة 

. عن نیتھا االنضمام لالتفاقیة في المستقبل القریب2007 و2006كما أعلنت الوس في عدة مناسبات خالل 
على ) 2006تشرین الثاني /نوفمبر( بموجب اتفاقیة السالم الشامل ) الماوي(واتفقت حكومة نیبال مع حزب نیبال الشیوعي 

نیسان /أبریلعن أنھا تسیر نحو االنضمام لالتفاقیة، وفي أعلنت نیبال  2007آذار /مارسوفي . عدم استخدام أو نقل األلغام
.صرحت نیبال للدول األطراف بأنھا تعقد مشاورات حول االنضمام

 االنضمام في المستقبل القریب وأنھا تعتبر نفسھا بالفعل  صرحت باالو للدول األطراف بأنھا تنوى2007نیسان /وفي أبریل
.المؤید للحظروصوتت باالو للمرة األولى لصالح قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة . ملزمة باالتفاقیة

 أیار/مایوفانواتو في وحضرت تونغا ورشة عمل على مستوى المحیط الھادي خاصة باتفاقیة حظر األلغام في بورت فیال ب
.؛ وكانت ھذه أول مشاركة لھا على اإلطالق في اجتماع یتعلق باتفاقیة حظر األلغام2007

 الحكومة يمسئوللیة لحظر األلغام األرضیة بتشرین األول، التقت الحملة الدو/وخالل رحلة ترویجیة لفیتنام في أكتوبر
 علیھ االتفاقیة؛ فھى ال تنتج وال تصدر وال تستخدم األلغام  بالفعل مع كثیر مما تنصتوافقالذین أعادوا التأكید على أن البالد في 

كما أعربت الحكومة عن استعدادھا للعب دور أكبر في . الدولي على المستوى لمكافحة األلغامالمضادة لألفراد، وتوفر الدعم 
.الجھود الدولیة الساعیة إلى القضاء على األلغام المضادة لألفراد

، قامت الصین بالتصویت لصالح قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة المؤید للحظر للعام 2006كانون األول /وفي دیسمبر
.؛ واستمرت في إطالق التصریحات المؤیدة لمقاصد وأھداف اتفاقیة حظر أللغامعلى التواليالثاني 

 الدول المستقلةكومنولث 
 بأنھا مستمرة في تدارس إمكانیة االنضمام 2007نیسان /وفي أبریل 2006أیلول /صرحت جورجیا للدول األطراف في سبتمبر

واصلت جورجیا وأرمینیا تأیید قرار الجمعیة العامة كما ". یة كلیًا في مبادئھا وأھدافھاتشارك االتفاق"إلى االتفاقیة، مؤكدة أنھا 
. ليلألمم المتحدة المؤید للحظر، كما صوتت أذربیجان لصالح القرار للسنة الثانیة على  التوا

 بالتعاون مع حكومات أخرى بعقد ورشة عمل إقلیمیة حول مكافحة نكازاخستا قامت حكومة 2007آذار /وفي مارس
 لغمًا من مخزون األلغام المضادة لألفراد، وأن 3000وأعلن وكیل وزارة الدفاع أنھ قبل ثالث سنوات تم تدمیر حوالي . األلغام

.ھناك خطة للمزید من التدمیر
م من التزاید المستمر في عدد الدول التي تعاھدت على حظر األلغام المضادة لألفراد، قامت بعض الدول غیر ولكن بالرغ

بورما وفي روسیا استخدام األلغام \فقد واصلت القوات الحكومیة في میانمار.  بأعمال مثبطة للعزیمة40األطراف البالغ عددھا 
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 والجورجیة استخدمت أیضًا األلغام المضادة لألفراد اإلسرائیلیة بأن القوات كما كانت ھناك ادعاءات جدیة. المضادة لألفراد
كما تراجعت بولندا عن التزامھا . وتوعدت باكستان بتلغیم حدودھا مع أفغانستان). غیر أن الحكومتین أنكرتا االتھامات(

 بعد یبدو أنھا تتعارض مع عنیدة لوضع األلغام نتاج أنظمة جدو تسیر الوالیات المتحدة نحو إ. باالنضمام إلى االتفاقیة قریبًا
ویبدو أن الصراع في لبنان قد عطل .  أنظمة ألغام قابلة للتحكم عن بعدإنتاجقد بدأت كوریا الجنوبیة في  و. اتفاقیة حظر األلغام

.التقدم نحو االنضمام إلى اتفاقیة حظر األلغام، كما ھو الحال في الصومال

61/84ألمم المتحدة قرار الجمعیة العامة ل
تتمثل إحدى الفرص المتاحة للدول لكي تعرب عن تأییدھا لفرض حظر على األلغام المضادة لألفراد في التصویت السنوى على 

وقد تم تبني قرار الجمعیة . قرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدة التي تنادى بعولمة اتفاقیة حظر األلغام وتطبیقھا تطبیقًا كامًال
 عضوًا لصالح القرار وعدم تصویت أى عضو 161 بتصویت 2006كانون األول / دیسمبر6 في 61/84امة لألمم المتحدة الع

 ویعد ذلك أعلى عدد من األصوات لصالح ھذا القرار السنوي، وھو متساو مع أقل 6 . عضوًا عن التصویت17ضده، فیما امتنع 
 وقامت عشرون دولة غیر طرف في االتفاقیة 1997.7ول مرة في عام عدد من االمتناع عن التصویت، منذ طرح القرار أل

ودولتین ) إندونیسیا والكویت والعراق(بالتصویت لصالح القرار، من ضمنھا ثالث دول صاروا من الدول األطراف فیما بعد 
جان، البحرین، الصین، فنلندا، أرمینیا، أذربی( دولة غیر موقعة 15و) بولندا وجزر المارشال(من الدول الموقعة على االتفاقیة 

). للمرة األولى، سنغافورة، سریالنكا، تونغا، اإلمارات العربیة المتحدة—جورجیا، میكرونیسیا، منغولیا، المغرب، عمان، باالو
 منھا عن التصویت 17، ، امتنعت 40من بین الدول غیر األطراف البالغ عددھا  و 2007آب / أغسطس15واعتبارًا من  

أما الدول الست األخرى غیر األطراف فقد تغیبت عن التصویت، منھا ثالث دول كانت مؤیدة .  لصالح القرار17وصوتت 
). الوس، كوریا الشمالیة، السعودیة (ا سابقالتصویت ، وثالث دول تغیبت عن)توفالونیبال، الصومال، (للقرار فیما سبق 

من غیر الدولالجماعات المسلحة 
وقد فعلوا ذلك . لتقید بحظر على األلغام المضادة لألفرادلعن استعدادھا  من غیر الدولالمسلحة من الجماعات لقد أعربت العدید 

كما وافقت الجماعات . 8" نداء جنیف " یدیرهذيال"  االلتزامصك"من خالل تصریحات أحادیة واتفاقیات ثنائیة والتوقیع على 
وفي دولة واحدة غیر طرف ) بوروندي، الفلبین، السنغال، السودان(ألطراف  في أربع دول من الدول امن غیر الدولالمسلحة 

.على االلتزام بحظر على األلغام المضادة لألفراد من خالل اتفاقیات ثنائیة مع الحكومات) نیبال(في االتفاقیة 
ف إطالق النار تمنع أیة  وقعت حكومة بوروندى وجبھة التحریر الوطنیة على اتفاقیة شاملة لوق2006أیلول /في سبتمبرف

) الماوى (الشیوعيتشرین  الثاني الحكومة وحزب نیبال /وفي نیبال ألزمت اتفاقیة السالم الشامل لنوفمبر. عملیات لزرع األلغام
.  عن استخدام األلغام األرضیةبالتخلي

لھند، العراق، الفلبین، على توقیعات من جماعات مسلحة غیر حكومیة في بورما، بوروندى، ا" نداء جنیف"وقد حصل 
، "قوات الدفاع الشعبیة"كما وقع حزب الشعب الكردستاني وجناحھ العسكري . الصومال، السودان، تركیا، والصحراء الغربیة

تشین ) جیش(، كما فعلت جبھة 2006تموز/ على وثیقة االلتزام في یولیو9والمعروف أیضًا باسم حزب العمال الكردستاني،
، كما 2006آب /ووقعت كذلك منظمة كوكى القومیة وأجنحتھا المسلحة في شمال شرق الھند في أغسطس. القومیة البورمیة

، وجبھة تحریر والیة بالونج، ومنظمة تحریر باو الشعبیة، كلھم من بورما، بالتوقیع في الدیمقراطیةقامت جبھة الھو 
.2007نیسان /أبریل

                                                                
كوبا، مصر، الھند، إیران، : 2006كانون األول /ي دیسمبر ف61/84قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  دولة عن التصویت على 17 امتنعت 6

.، كیرغستان، لبنان، لیبیا، میانمار، باكستان، روسیا، كوریا الجنوبیة، سوریا، الوالیات المتحدة، أوزبكستان، وفیتنامنكازاخستاإسرائیل، 
معروضة وفقُا ( كامًال تنفیذاي إلى عولمة اتفاقیة حظر األلغام وتنفیذھا  الداع61/84 نتائج التصویت على القرار السنوى للجمعیة العامة لألمم المتحدة 7

): 53/77Nالقرار  (1998 امتناع عن التصویت؛ 18 لصالح القرار، لم یصوت أحد ضد القرار، 142): 52/38Aالقرار  (1997): لسنة التصویت
 لصالح القرار، صوت واحد ضد القرار، 54/54B :(139القرار  (1999 امتناع عن التصویت؛ 21 لصالح القرار، لم یصوت أحد ضد القرار، 147

القرار  (2001 امتناع عن التصویت؛ 22 لصالح القرار، لم یصوت أحد ضد القرار، 143): 55/33Vالقرار  (2000 امتناع عن التصویت؛ 20
56/24M :(138 ،2002 امتناع عن التصویت، 19 صوت لصالح القرار، لم یصوت أحد ضد القرار)  صوت لصالح القرار، لم 143): 57/74القرار 

 امتناع عن 23 صوت لصالح القرار، لم یصوت أحد ضد القرار، 153): 58/53القرار  (2003 امتناع عن التصویت؛ 23یصوت أحد ضد القرار، 
 158): 60/80القرار  ( 2005تصویت؛  امتناع عن ال22 صوت لصالح القرار، لم یصوت أحد ضد القرار، 157): 59/84القرار  ( 2004التصویت؛ 

. امتناع عن التصویت17صوت لصالح القرار، لم یصوت أحد ضد القرار، 
، وتخزین، وإنتاجیوافق الطرف الموقع على أن یحظر استخدام، " وثیقة االلتزام"وبموجب . ھى منظمة غیر حكومیة مقرھا سویسرا" نداء جنیف "8

.فراد، وعلى أن یقوم بالعمل ضد األلغام وأن یتعاون فیھونقل األلغام األلغام المضادة لأل
، والناتو، والوالیات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة األوروبيالشعب الكردستانى مدرج على قائمة المنظمات اإلرھابیة لكل من االتحاد /حزب العمال 9

.وأسترالیا
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االجتماع السابع للدول األطراف
 األطراف والدول المراقبة ومشاركون آخرون خالل االجتماع السابع للدول األطراف الذي عقد في جنیف بسویسرا التقت الدول

، وھو الذي "تقریر جنیف عن سیر العمل"وخرج االجتماع بتقریر قوي ھو . 2006أیلول / سبتمبر22 إلى 18في الفترة من 
تقریر زغرب "فة إلى مراجعة سیر العمل في السنة المنصرمة، مستفیدًا من أبرز مناطق العمل ذات األولویة للعام القادم باالضا

 التي تم تبنیھا خالل مؤتمر المراجعة األول 2009-2005الذي صدر في العام الماضي، وخطة عمل نیروبي " عن سیر العمل
.2004كانون األول / دیسمبر-تشرین الثاني /في نوفمبر) قمة نیروبي حول عالم خال من األلغام(

انتھاء جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة من تنفیذ التزاماتھا الخاصة : ومن التصریحات الملحوظة خالل االجتماع
بإزالة األلغام؛ وانتھاء التفیا من تنفیذ التزاماتھا الخاصة بتدمیر مخزونھا من األلغام؛ وقیام مقدونیا ومولدوفا بتدمیر األلغام التي 

بتركیز الدول األطراف على المواعید " الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة"ورحبت .  ألغراض التدریبكانت تحتفظ بھا
وضع منھجیة معیاریة :  وخاصة االتفاق على ثالثة مقترحات متعلقة بالمواعید النھائیة5النھائیة إلزالة األلغام المحددة في المادة 

ت المتعلقة بإزالة األلغام؛ وتصمیم عملیة لضمان وجود أقل عدد ممكن من طلبات  عن االنتھاء من االلتزاماالرسميلإلبالغ 
التمدید، ومنح التمدید ألقصر فترة زمنیة ممكنة لتلك الدول التي بذلت قصارى جھدھا للوفاء بالموعد النھائي؛ وأیضًا نموذج 

الموعد النھائي وعن الخطط المستقبلیة الستكمال لطلبات التمدید یطلب تفاصیل محددة عن الجھود السابقة المبذولة للوفاء ب
.  الدول المتأثرة باأللغام وغیر المتأثرة على حد سواء على أن فترات التمدید ال یجب أن تعتبر تلقائیة واتفقت.التطھیر

 وفدًا دولیًا، بما 123 بمجموع حضور یضم — شخص 600 أكثر من —وكانت نسبة المشاركة في االجتماع مرتفعة 
 —وكان تنوع المشاركین .  دولة63 ممثل عن منظمات غیر حكومیة من 180  كما حضر أكثر من 10. دولة طرف97شمل ی

دبلوماسیین، وناشطین، وعاملین في األمم المتحدة، وبشكل خاص أعداد كبیرة من القائمین بمكافحة األلغام والناجین من األلغام 
لغام أصبحت إطار العمل األساسي لمعالجة كافة جوانب مشكلة األلغام المضادة  دلیًال مرة أخرى على أن اتفاقیة حظر األ—

.لألفراد
 صادقت فیما والتي( دولة من غیر األطراف في االتفاقیة، بما في ذلك الدولتان الموقعتان إندونیسیا 26وشارك جمع من 

كما حضرت بعض .  الرافض لأللغام المضادة لألفرادليالدو النموذجوھذا العدد الكبیر یعد مؤشرًا لسرعة انتشار . وبولندا) بعد
والجدیر بالذكر أن تسعًا من الدول غیر األطراف من منطقة . ، ومنھا أذربیجان والصین ومصر والھند"الرافضة"أبرز الدول 

. باتفاقیة حظر األلغامشمال أفریقیا قد شاركت في االجتماع، مما یعد تطورًا مشجعًا في منطقة یقل فیھا االلتزام -الشرق األوسط
، لبنان، المغرب، عمان، السعودیة، سوریا، واإلمارات ) انضمت فیما بعدالتي(وتضمنت ھذه الدول البحرین، مصر، العراق 

  11.العربیة المتحدة
ومن الجوانب المخیبة لآلمال في االجتماع، كما في السنوات السابقة، قلة النقاش المثمر حول تضارب تفسیر وتطبیق 

، واأللغام ذات أجھزة اللمس "المساعدة" من منع ةاالتفاقی المتعلقتین باألعمال المسموح بھا بموجب ما تنص علیھ 2 و1المادتین 
.الحساسة أو الصمامات الحساسة

تطبیق االتفاقیة وبرنامج عمل ما بین الدورات  
ومن الھیاكل . دول األطراف لضمان تطبیق بنود االتفاقیةھو االھتمام الذي تولیھ الإن أحد أبرز معالم اتفاقیة حظر األلغام 

التي تم إنشاؤھا لرصد التقدم نحو التطبیق وإلتاحة الحوار بین الدول األطراف االجتماعات السنویة للدول األطراف، وبرنامج 
، برنامج 9 و7ادتین عمل ما بین الدورات، واللجنة التنسیقیة، ومجموعات التواصل حول العولمة، وتعبئة الموارد، والم

أیار /وأنشأت كندا مجموعة تواصل جدیدة حول الربط بین مكافحة األلغام والتنمیة في مایو. الرعایة، ووحدة دعم التطبیق
. أیلول خالل االجتماع السابع للدول األطراف/، وعقدت اجتماعھا األول في سبتمبر2006

جدد للجان الدائمة التي تجتمع ما بین الدورات خالل االجتماع السابع واختیر الرؤساء المشاركین والمقررین المشاركین ال
 واجتمعت اللجان الدائمة لمدة أسبوع في 12.، وذلك للفترة الممتدة حتى االجتماع السنوى القادم2006أیلول /في سبتمبر

.ي األقسام الموضوعیة المختلفةوالتفاصیل المتعلقة بمناقشات وتدخالت اللجان الدائمة موجودة أدناه ف. 2007نیسان /أبریل

(CCW)اتفاقیة األسلحة التقلیدیة 

                                                                
.جتماع، ولكن لم تكن االتفاقیة قد دخلت حیز التنفیذ بعد ھذا العدد یضم بروناي، والتى كانت قد صادقت قبل اال10
. لیبیا كانت مسجلة للحضور إال أنھا لم ترسل وفدًا11
تطھیر األلغام، والتوعیة بمخاطر األلغام، وتقنیات "األرجنتین وإیطالیا كرئیسین مشاركین وألمانیا وكینیا كمقررین مشاركین؛ :   العمل والوضع العام12

 كرئیسین مشاركین واستونیاالجزائر ": زونالمختدمیر "تشیلى والنرویج كرئیسین مشاركین وكندا وبیرو كمقررین مشاركین؛ ": لغامالعمل ضد األ
النمسا والسودان كرئیسین مشاركین وكمبودیا ": االقتصادي-االجتماعيمساعدة الضحایا وإعادة التأھیل "ولیتوانیا وصربیا كمقررین مشاركین؛ 

. كمقررین مشاركینونیوزیلندا 
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 األطراف في البروتوكول  الثاني المعدل التفاقیة األسلحة التقلیدیة لم تنضم التفاقیة حظر 87 دول فقط من الدول الـ10ھناك 
والبروتوكول . ة، سریالنكا، والوالیات المتحدةالصین، فنلندا، الھند، إسرائیل، المغرب، باكستان، روسیا، كوریا الجنوبی: األلغام

. المتفجرة وغیرھا من األجھزة المتفجرةوالفخاخالثاني المعدل یحكم إنتاج ونقل واستخدام األلغام األرضیة 
لقد أجلت كل من الصین والتفیا وباكستان وروسیا وفائھا بالمتطلبات الخاصة بالقدرة على كشف األلغام المضادة و 
كانون األول / دیسمبر3یتعین على الصین وباكستان الوفاء قبل و .  والمنصوص علیھا في الملحق التقني للبروتوكوللألفراد،
 حتى اآلن للوفاء بالمتطلبات الخاصة بالقدرة على اتخذت؛ إال أنھ لم تقدم أي منھما معلومات تفصیلیة عن الخطوات التي 2007
.  لمرصد األلغام األرضیة بأن الصین ستفي بالموعد النھائي للوفاء2007نیسان /  صینیین في أبریلمسئولینوصرح . الكشف

ومن المفترض أن تأجیل التفیا قد أصبح غیر ذي صلة اآلن حیث أنھا قامت بالفعل . 2014أما روسیا فیتعین علیھا الوفاء قبل 
.ظت ببعض األلغام ألغراض التدریببتدمیر مخزونھا كدولة طرف في اتفاقیة حظر األلغام، بالرغم من أنھا قد احتف

كما أجلت كل من روسیا البیضاء والصین وباكستان وروسیا وأوكرانیا الوفاء بالمتطلبات الخاصة بالتدمیر الذاتي 
 والمواعید النھائیة لمھلة التسع 13.والتعطیل الذاتي لأللغام المضادة لألفراد التي تم وضعھا من بعد المذكورة في الملحق التقني

أیار / مایو15 بالنسبة للصین وباكستان، 2007كانون األول / دیسمبر 3: نوات الممنوحة لتلك الدول لتنفیذ ھذا العمل ھيس
 أنھا تنوي االنتھاء من العمل على تلبیة 2006تشرین الثاني /وقالت روسیا في نوفمبر.  لروسیا2008 ألوكرانیا، و2007

كما تلزم اتفاقیة حظر األلغام روسیا البیضاء بتدمیر مخزونھا . 2007معدل بحلول نھایة المتطلبات التقنیة للبروتوكول الثاني ال
وأوكرانیا ملزمة بموجب . 2008آذار / مارس1 المضادة لألفراد الموضوعة من بعد بحلول KPOM وألغام  PFMمن ألغام 

حزیران /یونیو 1فراد الموضوعة من بعد بحلول  المضادة لألPFMاتفاقیة حظر األلغام باالنتھاء من تدمیر مخزونھا من ألغام 
2010.
 دولة من الدول األطراف في اتفاقیة األسلحة التقلیدیة على تبني البروتوكول 91، اتفقت 2003كانون األول /في دیسمبرو 

ب في فترة ما بعد  من مخلفات الحرللمتفجراتأداة ملزمة قانونًا تتعلق بالتدابیر التصحیحیة الالزمة بالنسبة الخامس، وھو 
  12مما أطلق تحدید موعد على البروتوكول، 20 صادقت الدولة الطرف رقم 2006أیار/ مایو 12وفي . الصراع
 دولة قد صادقت 32 كانت 2007آب / أغسطس1اعتبارًا من و.  لدخول البروتوكول حیز التنفیذ 2006تشرین الثاني/نوفمبر

.على البروتوكول الخامس

دیة واتفاقیة األسلحة التقلیدیة وعملیة أوسلوالذخائر العنقو
-7على خالف اجتماعات اتفاقیة األسلحة التقلیدیة السابقة، فقد كرس مؤتمر المراجعة الثالث الذي عقد في جنیف في الفترة من 

ة اقتراح بإصدار  دول30وأیدت ما یقرب من .  وقتًا كبیرًا لتناول مشكلة الذخائر العنقودیة2006تشرین  الثاني / نوفمبر17
أداة ملزمة قانونًا تتناول المخاوف اإلنسانیة التي تشكلھا "تفویض ببدء المفاوضات في اتفاقیة األسلحة التقلیدیة حول وضع 

إال أن عدة دول رفضت االقتراح، ومنھا الصین وروسیا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة، لصالح ." الذخائر العنقودیة
وقامت . ستمرار في المباحثات حول المتفجرات من مخلفات الحرب، مع التركیز على الذخائر العنقودیةتفویض أضعف باال

النسبة األكبر من الدول والتى تؤید تفویضًا قویًا ذا قدرة تفاوضیة بإصدار بیان یدعو إلى اتفاقیة تمنع استخدام الذخائر العنقودیة 
تشكل مخاطر إنسانیة جسیمة ألنھا مثًال تعد غیر موثوقة "الذخائر العنقودیة التي ، وتمنع استخدام " تركز المدنیین أماكنفي"
. ھذا النوع من الذخائر العنقودیةمخزونطالب بتدمیر وت، "أو غیر دقیقة/و

ثم بعد ذلك أعلنت النرویج أنھا ستبدأ عملیة مستقلة خارج إطار اتفاقیة األسلحة التقلیدیة للتفاوض حول صیاغة اتفاقیة 
، حیث 2007شباط /وتلى ذلك عقد أول اجتماع لھا في فبرایر. تحظر الذخائر العنقودیة التي تسبب أضرارًا إنسانیة غیر مقبولة

وفي ". التي تلحق أضرارًا إنسانیة غیر مقبولة بالمدنیین" دولة على صیاغة معاھدة دولیة تحظر الذخائر العنقودیة 46تعاھدت 
 دولة 75عندئذ كان جمع من . ، تم توزیع ومناقشة مسودة لنص االتفاقیة2007أیار /بیرو في مایوأول اجتماع متابعة في لیما ب

، وفي 2007كانون األول /وتمت جدولة جلسات إضافیة لوضع االتفاقیة في فیینا بالنمسا في دیسمبر". عملیة أوسلو"یشارك في 
.2008حزیران /أیار أو یونیو/میة في دبلن بأیرلندا في مایو، وكذلك مفاوضات رس2008شباط /ویلنجتون بنیوزیلندا في فبرایر

، وكان 2007حزیران /التابعة التفاقیة األسلحة التقلیدیة لمدة أسبوع في یونیو" مجموعة الخبراء الحكومیین"التقت 
بال أى تحیز "لمجموعة إال أن الناتج كان ھزیَال للغایة، وصاحبھ تصریح بأن ا.  ھو الذخائر العنقودیةالرئیسيموضوع الحوار 

 بتقریر الطریقة 2007في اتفاقیة األسلحة التقلیدیة لعام " األطراف المتعاقدة العلیا"لناتج االجتماع، توصي بأن یقوم اجتماع 

                                                                
روسیا البیضاء، الصین، :  المعدلالثانيالمضادة لألفراد من بعد تخزنھا الدول التالیة األطراف في البروتوكول  األنظمة الخاصة بوضع األلغام13

. كانیة تطویر ھذا النوع من األنظمةوالھند قد تدارست إم. الیونان، إسرائیل، باكستان، روسیا، كوریا الجنوبیة، تركیا، أوكرانیا، والوالیات المتحدة
آذار /مارس 1وتتطلب اتفاقیة حظر األلغام أن تدمر كل من روسیا البیضاء والیونان وتركیا مخزونھم من األلغام المضادة لألفراد الموضوعة من بعد قبل 

 بلغاریا، إیطالیا، :لغام المضادة لألفراد الموضوعة من بعداألوالدول التالیة األطراف في اتفاقیة حظر األلغام قامت بالفعل بتدمیر مخزونھا من . 2008
.الیابان، ھولندا، تركمنستان والمملكة المتحدة
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حقیق وت.  للذخائر العنقودیة على أنھا مسألة عاجلة، بما یشمل إمكانیة إیجاد أداة جدیدةاإلنسانيالمثلى للتعامل مع قضیة التأثیر 
14."التوازن الصحیح بین االعتبارات العسكریة واإلنسانیة یجب أن یكون جزء من ھذا القرار

استخدام األلغام المضادة لألفراد 
 أحد أبرز إنجازات اتفاقیة حظر األلغام أن أي استخدام لأللغام المضادة لألفراد من قبل أي طرف كان قد أصبح عمًال إن

.فقد أصبح استخدام األلغام المضادة لألفراد، خاصة من قبل الحكومات، ظاھرة نادرة. عالمموصومًا في جمیع أنحاء ال
 بورما/میانمار: ، تم التأكد من استخدام حكومتین لأللغام المضادة لألفراد2006أیار /خالل فترة ھذا التقریر، منذ مایوو

، فإنھا توقفت عن زرع األلغام بعد وقف إطالق الماضي أما نیبال، التي كانت مدرجة في قائمة المستخدمین بالعام. روسیاو
.2006أیار /النار في مایو

وواصلت القوات العسكریة لمیانمار استخدام األلغام المضادة لألفراد بشكل مكثف، مثلما فعلت في كل عام مضى منذ بدأ 
وكایا وشان وكذلك في كایین  في والیات تم رصد استخدام األلغامو . 1999مرصد األلغام األرضیة في إصدار التقاریر عام 

كما استخدمت روسیا أیضًا األلغام بصفة منتظمة في السنوات األخیرة، في الشیشان بشكل رئیسي، وكذلك في . إقلیم تیناسریم
 روس لمرصد مسئولون صرح 2006حزیران /وفي یونیو.  وجورجیانطاجاكستاداغستان في بعض األحیان وعلى الحدود مع 

م األرضیة بأن القوات الروسیة تواصل استخدام األلغام المضادة لألفراد في الشیشان، سواء األلغام المزروعة حدیثًا أو األلغا
.حقول األلغام الدفاعیة القائمة

كما كان ھناك ادعاءان جادان وموثوقان بأن قوات بعض الحكومات األخرى تستخدم األلغام المضادة لألفراد، إال أن 
یعتقد مركز تنسیق مكافحة األلغام التابع لألمم المتحدة في جنوب لبنان و . ام األرضیة لم یستطع أن یثبت صحتھمامرصد األلغ

إال أن . 2006آب / أغسطس–تموز /بأن إسرائیل زرعت ألغام مضادة لألفراد أثناء الصراع في لبنان في الفترة من یولیو
.  د األلغام األرضیة بأن إسرائیل لم تستخدم األلغام األرضیة أثناء الصراع من وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة صرح لمرصمسئول

وزعم بعض حافظي السالم الروس أن القوات العسكریة الجورجیة زرعت ألغام أرضیة جدیدة في جنوب أوسیتیا وفي وادي 
 بالتعلیق المفروض على إال أن جورجیا نفت تلك االدعاءات وصرحت بأنھا الزالت متمسكة. 2007 و2006كودوري خالل 

.1996استخدام األلغام األرضیة منذ عام 
كانون األول أعلنت باكستان نیتھا زرع ألغام في أجزاء من حدودھا مع أفغانستان، إال أنھا عدلت عن ذلك /في دیسمبرو 

.  الدولیة والمحلیةتاالنتقادابعد أن واجھت الكثیر من 
ام األرضیة عن قلق بالغ إزاء بعض تصریحات فنزویال، وھى دولة طرف في وقد أعربت الحملة الدولیة لحظر األلغ

صرحت فنزویال في فقد . ًااالتفاقیة، التي قد تدل على أنھا مازالت تستخدم األلغام المضادة لألفراد المزروعة استخدامًا نشط
 مواقع بحریة، معللة ذلك بأنھا لم تمتلك بعد  بأنھا لم تقم بنزع األلغام المضادة لألفراد المزروعة حول ستة2007نیسان /أبریل

إذا كانت فنزویال تستخدم تلك األلغام لتستمد منھا فوائد عسكریة، فھذا یعد خرقًا واضحًا لحظر االستخدام . أنظمة بدیلة لأللغام
.1الذي تنص علیھ المادة 

فیبدو أن ھناك عدة . ست مقصورة على فنزویالكما الحظت الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة أیضًا أن تلك الظاھرة لی
حاالت لقیام دول أطراف باستخدام األلغام المضادة لألفراد التي قد زرعتھا في الماضي لخدمة أغراض عسكریة حالیة، كما ھو 

. الحال بالنسبة لأللغام التي زرعت، ولم یتم إزالتھا بعد، حول إنشاءات وسجون عسكریة وفي مناطق حدودیة

2006أیار /خدام األلغام المضادة لألفراد منذ مایواست
بورما، روسیا/میانمار الدول

الشیشان/، الھند، العراق، لبنان، باكستان، روسیاكولومبیابورما، /، میانمارأفغانستان ات  الجماع
سلحة   ر الم ن غی م

: فيالدول
2006دول أطراف في = الخط العریض 

لأللغام المضادة لألفراد  الدولمن غیرالجماعات المسلحة استخدام 
 لأللغام المضادة لألفراد انخفاضًا معقوًال، والسبب الرئیسي لذلك ھو أن من غیر الدوللقد انخفض استخدام الجماعات المسلحة 

رغم ذلك، و ). وبورونديكما ھو الحال في نیبال وأوغندا (بعض الصراعات المسلحة قد دخلت طور التسویة المتفاوض علیھا 
 لأللغام المضادة لألفراد مازال مستمرًا بصورة أكبر من استخدام القوات من غیر الدولفإن استخدام الجماعات المسلحة 

 األلغام المضادة لألفراد في ثماني دول على من غیر الدولخالل فترة ھذا التقریر، استخدمت الجماعات المسلحة و. الحكومیة
                                                                

. 6، ص2007آب / أغسطسCCW/GGE/2007/3 ،9" توصیة،: التقریر اإلجرائى، الملحق الثالث"، )GGE" (مجموعة الخبراء الحكومیین" 14
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 لأللغام المضادة لألفراد أو األجھزة المتفجرة المرتجلة الشبیھة من غیر الدول المسلحة وقد تم رصد استخدام الجماعات. األقل
بورما، الھند، /میانمار — وفي ست دول من غیر األطراف — أفغانستان وكولومبیا —باأللغام في دولتین من الدول األطراف 

فیما سبق، كان مرصد األلغام األرضیة قد رصد و. ، لبنان، باكستان، وروسیا)2007ب آ/التي انضمت في أغسطس(العراق 
 دولة 13، وفي 2006-2005 دول على األقل خالل 10 لأللغام المضادة لألفراد في من غیر الدولاستخدام الجماعات المسلحة 

. 2005-2004خالل 
تستخدم  من غیر الدولة جماعات مسلح إلى قائمة الدول التي یوجد بھا خالل فترة ھذا التقریرانضمت أفغانستان ولبنان و

 المضادة لألفراد في تقریر جماعات مسلحة غیر حكومیة تستخدم األلغامأما الدول التي كانت بھا . األلغام المضادة لألفراد
بیساو، نیبال، -مرصد األلغام األرضیة للعام الماضي ولكن لم یتم رصد أي استخدام لھا ھذا العام، فھى بوروندي، غینیا

 مستمرة في االستخدام، ولكن لم من غیر الدولالجماعات المسلحة  حالة الصومال قد یكون األمر أن بعض في. والصومال
.یتمكن مرصد األلغام األرضیة من رصد حاالت بعینھا

لغام المضادة  لألمن غیر الدولالجماعات المسلحة كما تلقى مرصد األلغام األرضیة أیضًا ادعاءات بتجدید استخدام بعض 
اد في كل من جورجیا، النیجر، الفلبین، سریالنكا، الصومال، تایالند، تركیا، والیمن، إال أنھ لم یتمكن من التأكد من صحة لألفر

. تلك االدعاءات
 تفعلواألجھزة المتفجرة المرتجلة التي . وتقوم الجماعات المتمردة باستخدام األجھزة المتفجرة المرتجلة بأعداد متزایدة

لغام  تعد نوعًا من األ—  أو بالقرب منھا أي التي تنفجر عن طریق تالمس شخص أو تواجده عندھا—بواسطة الضحیة 
 —التي تنفجر بالتحكم عن بعد األجھزة المتفجرة المرتجلة أما . المضادة لألفراد ویحظر استخدامھا بموجب اتفاقیة حظر األلغام

حظورة في االتفاقیة، إال أن استخدام مثل ھذه األجھزة یعد في أغلب  فإنھا غیر م—أي التي تنفجر عندما یقرر المستخدم ذلك 
وكثیرًا ما تشیر وسائل . ، على سبیل المثال حینما یتم استھداف المدنیین بشكل مباشرالدولي اإلنسانياألحوال خرقًا للقانون 

األلغام "ألجھزة المتفجرة المرتجلة بـا وبالتحكم عن بعداإلعالم والمؤسسات العسكریة والحكومات إلى القنابل التي تنفجر 
 سبب ھذا نوعًا من االلتباس، لذا یحاول مرصد األلغام األرضیة دومًا أن یحدد ما إذا كان جھاز التفجیر المرتجل وقد". األرضیة

.قد تم تفعیلھ بواسطة الضحیة أم بواسطة وسائل أخرى
وكان قائد طالبان في . وآخرینمن قبل جماعة طالبانفرادلغام المضادة لأل تم رصد استخدام جدید لألفي أفغانستانو

شباط /وفي فبرایر.  بأن قواتھ زرعت ألغام أرضیة تحسبًا لھجوم من قوات الناتو2007آذار /مقاطعة ھلماند قد صرح في مارس
كما . ات الناتوقبل ھجوم من قو" تقوم بحفر خنادق وزرع ألغام" قال سكان مقاطعة موسى قاال أن وحدات طالبانیة 2007

 أن قوات طالبان المنسحبة خلفت وراءھا أفخاخًا متفجرة 2006أیلول /سبتمبرذكرت قوات كندیة عاملة في مقاطعة قندھار في 
.وألغامًا أرضیة

، وجیش والیة الدیمقراطيوفي بورما استمر جیش التحریر الوطني لكایین، والجیش الكاریني، وجیش كارین البوذي 
ومن .  األلغام المضادة لألفرادجماعات مسلحة غیر حكومیة أخرى في استخدامجیش والیة وا المتحدة، وعدة الجنوب، و-شان

. خالل فترة ھذا التقریر استخدامًا لأللغام من غیر الدول المرجح أن جیش التحریر الوطني لكایین كان أكثر الجماعات المسلحة
استخدما األلغام ا ضمن قائمة مستخدمي األلغام المضادة لألفراد ُزعم أنھما كما أن جماعتین مسلحتین لم یكن قد سبق إدراجھم

.جیش التحالف الدیموقراطي الوطني، وبقایا جیش مونج تاى: خالل فترة ھذا التقریر
 أكبر مستخدم لأللغام األرضیة في البالد، ومن أكبر المستخدمین في العالم، مسببة المئات FARCوفي كولومبیا مازالت 

وتدعي الحكومة الكولومبیة أن ھنك عالقة وثیقة بین مواقع .  األلغام أیضًاELNكما استخدم . ن الخسائر البشریة سنویًام
15.األحداث المتعلقة باأللغام ومواقع طرق الكوكا

من ة جماعات المسلحوفي أجزاء عدیدة من الھند، وباألخص في والیات مانیبور وأسام وتریبورا وناغاالند، استمرت ال
 لأللغاماألجھزة المتفجرة المرتجلة التي تنفجر عن بعد استخدامًا واسع االنتشار، في حین كان استخدامھا  في استخدام غیر الدول

. بواسطة الضحیة محدودًاٌتفعلاألجھزة المتفجرة المرتجلة التي المضادة لألفراد و
تجلة التي تنفجر عن بعد استخدامًا مكثفًا، في حین كان  األجھزة المتفجرة المروفي العراق استخدمت قوات المتمردین

بالرغم من عدة وقائع و فعل بواسطة الضحیة محدودًا، ألجھزة المتفجرة المرتجلة التي ُتا المضادة لألفراد ولأللغاماستخدامھا 
 عدد  األمریكیة ارتفاعأعلنت المؤسسة العسكریة 2007آب /أغسطس إال أنھ في ،ضبط ومصادرة ألغام مضادة لألفرادموثقة ل

، بما في ذلك تلك المزودة بأسالك تعثر ولوحات ضغط، ارتفاعًا حادًا  "ًا منزلی مصنعةقنابل"الحوادث التي تضمنت استخدام 
.في األشھر األخیرة، ونسبت ذلك إلى قوات القاعدة

                                                                
15 FARC = ومبیة القوات المسلحة الثوریة الكول)(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo ،ELN 
).Unión Camilista - Ejército de Liberación Nacional(جیش التحریر الوطنى = 
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، باإلضافة إلى نالفلسطینیی الالجئین وفي لبنان ورد أن تنظیم فتح اإلسالم وضع أفخاخًا متفجرة في مباني أحد معسكرات
 صادفت مرتین على )یونیفیل(كما أن قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان . اللبنانيزرع ألغام غیر محددة أثناء قتالھ مع الجیش 

.زب اهللا المحلي ألغامًا مضادة لألفراد كانت قد استخدمت في كمائن، وكانت على ما یبدو بأمر من قائد ح2006األقل في أواخر 
 بباكستان وفي قطاعات وزیرستان التابعة للمناطق القبلیة الخاضعة لإلدارة االتحادیة، استمرت ستانشبلووفي إقلیم 

 في استخدام األلغام المضادة لألفراد واأللغام المضادة للمركبات واألجھزة المتفجرة المرتجلة من غیر الدولالجماعات المسلحة 
. بین القبائلداریة للدولة، وكذلك في الصراعة الباكستانیة واألجھزة اإلضد القوات المسلح

، في حین كان تنفجر عن بعدوفي االتحاد الروسي واصل المتمردون في الشیشان استخدام األجھزة المتفجرة المرتجلة التي 
كما ورد بالغین عن .  الضحیة محدودًافعل بواسطةُتاألجھزة المتفجرة المرتجلة التي استخدامھم لأللغام المضادة لألفراد و

. بواسطة الضحیة في شمال أوسیتیا وفي إنجوشیتیاُتفعلوجود أفخاخ متفجرة 
 في من غیر الدولوفي جورجیا كانت ھناك ادعاءات باستخدام جدید لأللغام المضادة لألفراد من قبل الجماعات المسلحة 

.جنوب أوسیتیا
". حركة النیجریین من أجل العدالة "متمرديستخدام األلغام المضادة لألفراد من قبل وفي النیجر كانت ھناك ادعاءات با

تاوي، - بواسطة الضحیة في جزیرتي سولو وتاويُتفعلوفي الفلبین وقع حادثان تضمنا استخدام األلغام المرتجلة التي 
لمسلحة الفلبینیة على واقعة استخدام واحدة لجیش كما تعرفت القوات ا. وُنسبا إما إلى جماعة أبو سیاف أو الجماعات المتناحرة

.الشعب الجدید
أما في الصومال فإنھ یبدو أن أغلب، إن لم تكن كل، البالغات عن استخدام األلغام األرضیة تشیر إلى األلغام المضادة 

ومن المرجح أن تكون .  عن بعدفجر أو أجھزة التفجیر المرتجلة التي تن عن بعدللمركبات أو األلغام المضادة لألفراد التي تنفجر
بعض الفصائل مستمرة في استخدام األلغام المضادة لألفراد على فترات متقطعة، إال أن مرصد األلغام األرضیة لم یتمكن من 

.التحقق من أیة وقائع محددة
غام مضادة لألفراد ألول  بزرع أل2006أیار /مایوفي " نمور تحریر تامیل إیالم"وفي سریالنكا وّجھ الجیش اتھامًا إلى 

.على فترات متقطعة، ومنذ ذلك الحین والجیش یوجھ ادعاءات 2002مرة منذ وقف إطالق النار في 
، عندما وطئ 2007نیسان /أبریلوفي تایالند كانت ھناك حالة واحدة لالستخدام من قبل جماعة مسلحة غیر حكومیة في 

. أصیب إصابات بالغة أثناء تفقده موقع انفجار قنبلة في مقاطعة ناراثیواتنائب رئیس الشرطة على أحد األلغام المرتجلة و
 موضحة أنھ تم تدمیر —وأفادت حكومة تركیا عن استمرار استخدام حزب العمال الكردستاني لأللغام المضادة لألفراد 

 2007تموز /كانون الثاني وفي یولیو/ في الفترة ما بین ینایرالكردستاني لغمًا مضادًا لألفراد كان قد زرعھ حزب العمال 35
 بالرغم أنھ یبدو أن أغلب، إن لم تكن كل، الوقائع التي أوردتھا أجھزة اإلعالم وغیرھا من المصادر تشیر إلى أجھزة —

. عن بعدالتفجیر 
یة وقوات وفي الیمن وردت بالغات عن استخدام جدید لأللغام المضادة لألفراد عند اندالع الصراع بین القوات الحكوم

.2007نیسان /المتمردین التي یتزعمھا عبد الملك الحوثى في أبریل
 لأللغام المضادة للمركبات في أفغانستان، كولومبیا، من غیر الدولكما وردت بالغات عن استخدام الجماعات المسلحة 

وورد أن الجماعات المسلحة . لسنغال، والصومالإثیوبیا، المنطقة األمنیة المؤقتة بین إثیوبیا وإریتریا، لبنان، النیجر، باكستان، ا
 التي تنفجر عن بعد في أفغانستان، كولومبیا، العراق، الھند، باكستان،  استخدمت األجھزة المتفجرة المرتجلةمن غیر الدول

.الشیشان، الصومال، سریالنكا، تایالند، وتركیا/فلسطین، الفلبین، روسیا

إنتاج األلغام المضادة لألفراد 
 دولة بوقف إنتاج األلغام المضادة 38 وقامت 16. دولة یعرف عنھا أنھا سبق وأنتجت األلغام المضادة لألفراد50ھناك أكثر من 

 باإلضافة إلى ذلك، قامت تایوان، 17.مصر، فنلندا، إسرائیل، وبولندا: لألفراد، ومنھا أربع دول من غیر األطراف في االتفاقیة
.2006حزیران /وقفھا عن اإلنتاج، بتمریر مشروع قانون یحظر اإلنتاج في یونیوالتي أعلنت قبل عدة أعوام ت

بورما، الصین، كوبا، الھند، إیران، كوریا /میانمار:  منتجة لأللغام المضادة لألفراد دولة13لغام بتحدید قام مرصد األو قد 
وفي بعض الحاالت ال تقوم الدولة . وفیتنامالمتحدة، الشمالیة، كوریا الجنوبیة، نیبال، باكستان، روسیا، سنغافورة، الوالیات 

                                                                
 منتجین في الماضي، ھذا المجموع ال یشمل خمس دول أطراف كانت بعض المصادر قد حددت أنھم كانوا.  منتج حالي وسابق مؤكدین51 ھناك 16

إضافة إلى ذلك، أعلنت األردن امتالكھا عدد ضئیل من األلغام من أصل سوري عام . كرواتیا، نیكاراغوا، الفلبین، تایالند، وفنزویال: ولكنھم ینفون ذلك
.؛ ولیس واضحًا إن كان ھذا یمثل محصلة إنتاج أم تصدیر أم استیالء2000

ألبانیا، األرجنتین، : طراف في اتفاقیة حظر األلغام التي أنتجت األلغام المضادة لألفراد في وقت من األوقات تشمل أربع وثالثون دولة من الدول األ17
أسترالیا، النمسا، بلجیكا، البوسنة والھرسك، البرازیل، بلغاریا، كندا، تشیلي، كولومبیا، جمھوریة التشیك، الدانمارك، فرنسا، ألمانیا، الیونان، المجر، 

اق، إیطالیا، الیابان، ھولندا، النرویج، بیرو، البرتغال، رومانیا، صربیا، جنوب أفریقیا، أسبانیا، السوید، سویسرا، تركیا، أوغندا، المملكة المتحدة، العر
. وزیمبابوي
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ولم یتم إضافة أو رفع أي بلدان من قائمة المنتجین خالل فترة ھذا . باإلنتاج الفعلي لأللغام ولكنھا تحتفظ بحقھا في القیام بذلك
18. ونیبال من القائمةفیتنامالتقریر، برغم أنھ تم النظر في رفع 

تشرین /أكتوبر من وزارتي الدفاع والخارجیة لوفد الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة في فیتنامیون مسئولونصرح فقد 
األلغام المضادة لألفراد، مرددین تصریحات سبق أن أدلیت لوفد الحكومة الكندیة في  بأن فییتنام لم تعد تنتج 2006األول 
 على قائمة منتجي األلغام المضادة فیتنامرضیة سیبقي وعلى أي حال فإن مرصد األلغام األ. 2005تشرین  الثاني /نوفمبر

. األلغام المضادة لألفراد وأنھا لن تفعل ذلك في المستقبللم تعد تنتج لألفراد إلى أن تصدر بیانًا رسمیًا علنیًا بأنھا 
ام مضادة لألفراد، في ، نفي عمید في الجیش النیبالي تقاریر سابقة أفادت بأن نیبال قد أنتجت ألغ2007نیسان /في أبریلو 

مرصد األلغام األرضیة أي ولم یتلق . فجر عن بعدنتنفس الوقت الذي أقر فیھ أن الجنود كثیرًا ما صنعوا أجھزة متفجرة مرتجلة 
على إعالن رسمي من الحكومة النیبالیة ینفي إنتاج األلغام المضادة لألفراد، أو یتعھد بوقف اإلنتاج مستقبًال، ولذا التزال الدولة 

.قائمة المنتجین
 أن إیران ال تنتج األلغام 2005آب /لمرصد األلغام األرضیة في أغسطس" مركز مكافحة األلغام بإیران"وقال مدیر 

إال أن . 1988 بأن إیران لم تنتج ألغامًا مضادة لألفراد منذ 2002األرضیة، معیدا التأكید على تصریح وزارة الدفاع في 
 على عدة مئات من األلغام اإلیرانیة المضادة لألفراد مختومة بتاریخ 2002ي أفغانستان قد عثرت منذ منظمات إزالة األلغام ف

.2000 و1999
 ملیار دوالر أمریكي ألغراض األبحاث واإلنتاج لنظامین جدیدین لأللغام 1,66وفي الوالیات المتحدة، طلب البنتاغون 

أما عن النظامین فیبدو أن كالھما ال . 2013 و2006 ما بین األعوام المالیة — نظام سبایدر ونظام الذخائر الذكیة —األرضیة 
 قررت الوالیات المتحدة أن تبدأ في إنتاج سبایدر إنتاجًا أولیًا بمعدل 2006حزیران /وفي یونیو. یتوافق مع اتفاقیة حظر األلغام

وتم طرح مشروع قانون في الكونغرس . 1997اد منذ  وكان ذلك أول إنتاج للوالیات المتحدة لأللغام المضادة لألفر—منخفض 
.ھدفھ أن یعیق إنتاج تلك األنظمة

 2006في ف. بخاصیة التدمیر الذاتيأقرت كوریا الجنوبیة للمرة األولى أنھا بدأت في إنتاج األلغام المضادة لألفراد و 
إال أن . KM 74فراد ذاتیة التدمیر، سمیت  من األلغام المضادة لأل8900، وھى مؤسسة خاصة، حوالي "ھانوا"أنتجت شركة 

وكانت كوریا الجنوبیة فیما سبق قد . التي تنفجر بالتحكم عن بعد" كلیمور"كوریا الجنوبیة أوضحت أنھا ال تنتج سوى ألغام 
. 2004 إلى 2000صرحت بأنھا لم تنتج أي ألغام مضادة لألفراد، بما في ذلك ألغام كلیمور، في الفترة من 

تقوم بتصنیع ألغامًا ناسفة مستوحاة من " مصانع میانمار للمنتجات الدفاعیة" إلى علم مرصد األلغام األرضیة أن وقد نمى
. ، وذلك في جیونج تشاى دوك، في غرب مدینة باجوM-14تصمیم األلغام األمریكیة من طراز 

. البروتوكول الثاني التفاقیة األسلحة التقلیدیةأنواع من األلغام المضادة لألفراد تتوافق معالھند وباكستان بإنتاج وتقوم 
) STE" (سنغافورة لھندسة التقنیات"، قام صندوق التقاعد النیوزیلندي بوقف تعاملھ مع شركة 2006أیلول /سبتمبرفي 

 عن ، أكبر صندوق تقاعد بھولندا،"ABP" أعلن 2007نیسان /وفي أبریل. األلغام المضادة لألفرادبسبب تورطھا في إنتاج 
".STE"توقفھ عن االستثمار في الشركات المنتجة لأللغام، بما فیھا 

 لأللغام المضادة لألفرادمن غیر الدولإنتاج الجماعات المسلحة 
 الیوم لھا إمكانیة محدودة للوصول إلى من غیر الدولمقارنة بما كان الحال علیھ قبل عقٍد مضى، فإن أغلب الجماعات المسلحة 

، الذي نتج المخزونویرتبط ھذا ارتباطًا مباشرًا بتوقف التجارة واإلنتاج، وتدمیر . دة لألفراد التي تنتجھا المصانعاأللغام المضا
 لدیھا إمكانیة الوصول لترسانات األنظمة السابقة من غیر الدولإال أن بعض الجماعات المسلحة . عن اتفاقیة حظر األلغام

ویتفاوت مدى . لك تقوم أغلبیة الجماعات المسلحة الیوم بإنتاج ألغامھا المرتجلة بنفسھا، ورغم ذ)أفغانستان، العراق، الصومال(
فبعضھا تنتج ألغامًا یمتد عمرھا لسنوات، ومزودة بأنواع كثیرة من . تطور األلغام التي تنتجھا الجماعات المسلحة تفاوتًا كبیرًا

أما المفِجرات فكثیرًا ما یتم . C4/RDXالیوریا و، نترات TNT ،ANFOالصمامات، مستخدمین متفجرات على شاكلة 
.شراؤھا من شركات تجاریة، إال أن عددًا قلیًال من الجماعات قد تمكنت من تصنیع مفجرات

 بواسطة ُتفعل في بورما وكولومبیا والھند والفلبین أنھا تنتج ألغامًا مرتجلة من غیر الدولالجماعات المسلحة وُیعرف عن 
.الضحیة

مصنع لألسلحة كان  في PMNیقوم بإنتاج ألغام مضادة لألفراد من طراز " جیش والیة وا المتحد"ما، یدعى أن وفي بور
 زعم الجیش السریالنكي أنھ قام بتدمیر مرافق إلنتاج 2006كانون األول /وفي دیسمبر. تابعًا فیما سبق لحزب بورما الشیوعى
 طنًا من 1,5 قامت الحكومة الكولومبیة بمصادرة 2006تشرین األول /بروفي أكتو. األلغام األرضیة تابعة لنمور التامیل

كانون /وفي ینایر. القوات المسلحة الثوریة الكولومبیةالمتفجرات واأللغام المضادة لألفراد المجمعة، من منطقة خاضعة لسیطرة 

                                                                
وسالفیا االتحادیة من قائمة الدول ، رفع  كل من مصر، العراق، تركیا، وجمھوریة یوغ1999منذ بدأ مرصد األلغام األرضیة في إصدار التقاریر عام  18

. عسكریون بأن اإلنتاج قائم في مصانع الدولةمسئولون بعد أن اعترف 2003وأضیفت نیبال إلى القائمة في . المنتجة
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لغام األرضیة، ُیعتقد أنھا تخص الحزب ، وفي والیة أندرا برادش، عثرت السلطات الھندیة على مواد إلنتاج األ2007الثاني 
. الماوى، في مستودع سري في كیورو/الشیوعى الھندى

 في دول غیر أطراف في االتفاقیة على األلغام عن طریق رفعھا من من غیر الدولكما حصلت بعض الجماعات المسلحة 
في بورما مثًال، فإن األلغام المضادة ف.  فاسدینینمسئولاألرض، أو االستیالء علیھا، أو سرقتھا من ترسانات، أو شرائھا من 

أما في في العراق وفي أرض الصومال فقد تم رفع . لألفراد التي أنتجتھا الدولة تم إما رفعھا من األرض أو االستیالء علیھا
.األلغام من میادین المعارك السابقة

التجارة العالمیة في األلغام المضادة لألفراد
خیر، لم تشتمل التجارة العالمیة في األلغام المضادة لألفراد سوى على مستوى منخفض للغایة من عملیات على مدى العقد األ

وخالل فترة ھذا التقریر، لم یرد سوى عددًا قلیًال من البالغات عن مثل ھذا النوع . النقل غیر المشروعة أو غیر المعترف بھا
رھا بروزًا وإثارة للقلق ھو اتھام وجھھ فریق تابع لألمم المتحدة لمراقبة حظر من التھریب لأللغام المضادة لألفراد، وكان أكث

.األسلحة إلى إریتریا وإثیوبیا، وھما طرفان في اتفاقیة حظر األلغام، بنقل ألغام مضادة لألفراد إلى جماعات في الصومال
عن عملیات نقل أللغام مضادة لألفراد، وكذلك  أبلغ فریق المراقبة التابع لألمم المتحدة 2006تشرین الثاني /في نوفمبرف

وأضاف التقریر أن حكومة إثیوبیا قامت بتوفیر . 2006تموز / یولیو28أللغام مضادة للمركبات، من إریتریا إلى مقدیشیو في 
میة غیر معروفة ك"كما وصف إیران أیضًا بأنھا نقلت . 2006أیلول /ألغام مضادة لألفراد لمیلیشیات بونتالند وقیبدید في سبتمبر

. إال أن الحكومات الثالثة نفت بشدة تلك االتھامات." من األلغام
، اتھم  فریق المراقبة التابع لألمم المتحدة 2006آیار / وفي مایو2005تشرین األول /وفي تقاریر سابقة صدرت في أكتوبر

 ھو الذي أورد بالتحدید أنھ تم نقل 2006آیار /مایوحكومتي إریتریا وإثیوبیا بتسلیم ألغام لفصائل في الصومال، إال أن تقریر 
، خالل اجتماعات اللجان الدائمة، أعربت رئیسة االجتماع 2007نیسان /وفي أبریل. ألغام مضادة لألفراد، من قبل إریتریا

نھا قد راسلت رئیس السابع للدول األطراف، السفیرة األسترالیة كارولین میلر، عن قلقھا إزاء تقاریر األمم المتحدة، وقالت أ
كما أعربت الحملة الدولیة إلزالة األلغام عن أسفھا أن الدول األطراف لم تتابع . فریق المراقبة ساعیة إلى المزید من المعلومات

حثت بشدة الدول األطراف على السعي و باھتمام تلك االدعاءات الخطیرة والمحددة بصفتھا خرقًا محتمًال التفاقیة حظر األلغام 
اء المزید من المعلومات والتوضیحات بخصوص ھذا األمر من الطرفین، فریق المراقبة التابع لألمم المتحدة وحكومتي ور

. إریتریا وإثیوبیا
 أقرت السلطات الباكستانیة أن بعض األلغام األرضیة مستمرة في الدخول إلى باكستان من مصادر في 2007وفي 
 الباكستاني على أن األلغام األرضیة یتم تھریبھا من مصادر سریة في بلوشستانإقلیم ویؤكد زعماء القبائل في . أفغانستان

. بلوشستانأفغانستان إلى بعض المناطق في 
یًا في السنوات وقام عدد كبیر من الدول غیر األطراف في اتفاقیة حظر األلغام بتشریع أو تمدید تعلیق الصادرات رسم

.  إسرائیل، كازخستان، باكستان، بولندا، روسیا، سنغافورة، كوریا الجنوبیة، والوالیات المتحدة الصین، الھند،فیھااألخیرة، بما 
. وفیتنامكما أدلت غیرھا من الدول المصدرة في الماضي بتصریحات تعلن أنھا ال تقوم بالتصدیر اآلن، بما في ذلك كوبا ومصر 

. وجود أدلة تشیر إلى عكس ذلكتزعم إیران أیضًا أنھا توقفت عن التصدیر، بالرغم منكما 
اتفاقیة عالمیة دولیة "بأنھا ترغب في تحقیق ) CD( صرحت روسیا خالل مؤتمر نزع السالح 2006آب /وفي أغسطس

. في إطار أعمال مؤتمر نزع السالح" تحظر نقل األلغام المضادة لألفراد األكثر خطورة

)4المادة ( األلغام المضادة لألفراد وتدمیرھا مخزون
 ملیون من 260 بأكثر من  ُقدرمخزون دولة تمتلك 130 اتفاقیة حظر األلغام، كانت أكثر من قبلو في منتصف التسعینیات، 

 ملیون لغم مضاد 176 دولة لحوالي 46 تخزینأما اآلن فتشیر تقدیرات مرصد األلغام األرضیة إلى . األلغام المضادة لألفراد
.لألفراد

األطراف الدول
 ال تمتلك أي مخزون من 155 دولة من الدول األطراف البالغ عددھا 145، أصبحت 2007آب / أغسطس15 من اعتبارًا

 دولة من الدول األطراف 60 وأعلنت 19. دولة من الدول األطراف من تدمیر مخزونھا80كما انتھت . األلغام المضادة لألفراد
                                                                

ائر، أنغوال، األرجنتین، ألبانیا، الجز:  كانت الدول التالیة قد انتھت من تدمیر مخزونھا من األلغام المضادة لألفراد2007آب / أغسطس15اعتبارًا من  19
أسترالیا، النمسا، بنجالدیش، بلجیكا، البوسنة والھرسك، البرازیل، بلغاریا، كمبودیا، الكامیرون، كندا، الرأس األخضر، تشاد، تشیلي، كولومبیا، الكونغو 

-السلفادور، فرنسا، الغابون، ألمانیا، غینیا، غینیاالدیموقراطیة، جمھوریة الكونغو، كرواتیا، قبرص، جمھوریة التشیك، الدنمارك، جیبوتى، إكوادور، 
الیوغوسالفیة السابقة، مالیزیا، مالي، مقدونیاجمھوریةبیساو، ھندوراس، المجر، إیطالیا، الیابان، األردن، كینیا، التفیا، لیتوانیا، لوكسمبورج، 

 نیوزیلندا، نیكاراغوا، نیجیریا، النرویج، بیرو، الفلبین، البرتغال، رومانیا، موریتانیا، موریشیوس، مولدوفا، الجبل األسود، موزمبیق، نامیبیا، ھولندا،
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 بعض الحاالت، وھي تلك األلغام التي احتفظت بھا ألغراض عدم امتالكھا مخزون من األلغام المضادة لألفراد، إال في
 أي وھناك خمس دول أخرى لم تعلن رسمیًا عن وجود أو عدم وجود مخزون حتى اآلن، ولكن ال ُیعتقد أنھا تمتلك 20.التدریب

.امبیا، ھاییتي، الكویت، وساو توم وبرینسیبجغینیا االستوائیة، : ألغام، وھي
 2,3 من مخزون األلغام المضادة لألفراد، بما یشمل أكثر من  ملیون لغم41,8ف جملًة حوالي راوقد دمرت الدول األط

وآخر الدول األطراف التي انتھت من تدمیر المخزون المحدد . 2006مرصد األلغام األرضیة لعام  تقریرملیون لغم منذ نشر 
.رأس األخضرفي االتفاقیة ھي قبرص، صربیا، الجبل األسود، أنغوال، التفیا، وال

 حظر اتفاقیة من 4انتھت صربیا والجبل األسود والتفیا من تدمیر المخزون قبل حلول الموعد النھائي المحدد في المادة 
والرأس األخضر فاتھا الموعد النھائي . وانتھت قبرص وأنغوال من التدمیر بمجرد حلول الموعد النھائي. األلغام بفترة كبیرة

، لتكون إحدى الدول األطراف القلیلة جدًا التي فاتھا الموعد أشھر بحوالي ثمانیة 2005تشرین  الثاني /المحدد لھا في نوفمبر
.2007آذار /وانضمت إلیھا أفغانستان التي لم تف بالموعد النھائي المحدد لھا في مارس. النھائي

كما دمرت . 2007تموز / یولیول من لغم، لتنتھي عند حلول موعدھا النھائي في األو 48000قامت قبرص بتدمیر حوالي
 16 لغم كانت تحتفظ بھم في الجبل األسود، لتنتھي في 200000 ملیون لغم، باإلضافة إلى نحو 1,2صربیا مخزونھا الذي بلغ 

 2011نیسان / أبریل1 وموعد الجبل األسود النھائي في 2008آذار /مارس 1، قبل حلول موعدھا النھائي في 2007آیار /مایو
كانون الثاني / ینایر1 لغم، لتنتھي قبل أربعة أیام من حلول موعدھا النھائي في 88000ودمرت أنغوال حوالي .  كبیرةبفترة

 لغم من 2490وقامت التفیا بتدمیر .  جدیدة أثناء عملیة التدمیر وبعض التعقیدات األخرىمخزون، بالرغم من اكتشاف 2007
. ھر فقط من دخول االتفاقیة حیز التنفیذ بالنسبة لھا، بعد ثمانیة أش2006آب /مخزونھا في أغسطس

، 7أما الرأس األخضر فلم ُیعرف عنھا امتالك األلغام المضادة لألفراد حیث أنھا لم تقدم أبدًا تقریر الشفافیة الخاص بالمادة 
 ذلك فقد أعلن الناتو أنھ بالرغم من. ي مخزون حكومي قد ذكر لمرصد األلغام األرضیة فیما سبق أنھ ال وجود ألمسئولوكان 

 من 1471 الذي بلغ  و بمساعدة الرأس األخضر في تدمیر آخر ما تبقى لھا من مخزونھا2006حزیران / یونیو26 في قام
وكان الموعد النھائي المحدد في . األلغام المضادة لألفراد، لتكون بذلك قد حققت الرأس األخضر االمتثال التفاقیة حظر األلغام

إال أن الرأس األخضر لم تصرح . 2005تشرین  الثاني / نوفمبر1 النتھاء الرأس األخضر من تدمیر مخزونھا ھو االتفاقیة
.للدول األطراف رسمیًا بتدمیرھا لمخزونھا

تطلب التدمیر من ت ملیون لغم مضاد لألفراد 14 على تشیر تقدیرات مرصد األلغام األرضیة إلى أنھ الیزال ھناك ما یزیدو
ویبلغ عدد الدول األطراف التي تقوم حالیًا بعملیات . دول من الدول األطراف التي لم تنتھ بعد من برامج تدمیر مخزونھا 10قبل 

، إندونیسیا، ) ملیون1,6(، الیونان )610(، بوروندي ) ملیون3,37یتبقى (روسیا البیضاء :  دول وھي8تدمیر مخزونھا 
 وغویانا لم یعلنا رسمیًا عن مخزونھما في تقاریر إثیوبیا ورغم أن 21 .). ملیون6,3(أوكرانیا )  ملیون2,87(السودان، تركیا 

.، إال أنھ یعتقد أنھما یمتلكان مخزونًا من األلغام المضادة لألفراد7المادة 
 نیسان/في أبریلف). 2007آذار / مارس1 (مخزونھا المحدد لھا لتدمیر يالموعد النھائب الوفاء من أفغانستان تتمكنلم 
 لألفراد، إال أنھ ةمضادال  األلغامنو مخزًا من لغم486226 قیامھا بتدمیر  منرغمبال ھ، صرحت للدول األطراف بأن2007

فیبدو أن سلطات المقاطعة لم تجھز األلغام للتدمیر في الوقت . یتبقى مستودعان لأللغام المضادة لألفراد في مقاطعة بانجشیر
. 2007تشرین الثاني /نوفمبرھا تتوقع االنتھاء من عملیات التدمیر بحلول وقد أوضحت أفغانستان أن. المطلوب

  من طرازلغاماأل لغم مضاد لألفراد، باستثناء 294775مخزونھا المتبقي المؤلف من قامت روسیا البیضاء بتدمیر و
PFM از  لغم من طر5536 بواسطة الضحیة الموجودة في ُتفعل، وقامت أیضًا بتدمیر المكونات التيMONلغم  200826 و 

الموارد ب روسیا البیضاء لتزوید المفوضیة األوروبیة كانت تمولة مشروع ي فجأةومع ذلك، فقد ألغ.  OZM-72من طراز 
 فشل انھیار ھذا البرنامج إلى  یؤديویعتقد أن. PFM ملیون لغم مضاد لألفراد من طراز 3,37طلوبة لتدمیر مالتقنیة والمادیة ال

. 2008آذار / مارس1نة لدیھا بحلول موعدھا النھائي في و في تدمیر األلغام المخزروسیا البیضاء

                                                                                                                                                                                                              
صربیا، سیرالیون، سلوفاكیا، سلوفینیا، جنوب أفریقیا، أسبانیا، سورینام، السوید، سویسرا، طاجكستان، تنزانیا، تایالند، تونس، تركمنستان، أوغندا، 

.زامبیا، وزیمبابويالمملكة المتحدة، أوروغواي، الیمن، فنزویال، 
، بلیز، بنین، بوتان، بولیفیا، بوتسوانا، بروناي، بوركینا فاسو، جمھوریة أفریقیا الوسطى، جزر القمر، بربادوس، البھاما  أندورا، أنتیغوا وباربودا، 20

رناطة، غواتیماال، غویانا، البحر المقدس، ، إریتریا، إستونیا، فیجى، غانا، غالدومینیكانجزر كوك، كوستا ریكا، ساحل العاج، دومینیكا، جمھوریة 
، مدغشقر، مالوي، المالدیف، مالطا، المكسیك، موناكو، ناورو، النیجر، نیو، بناما، بابوا لیختنشتینأیسلندا، أیرلندا، جامایكا، كیریباتي، لیسوثو، لیبیریا، 

ان فینسنت والغرینادین، ساموا، سان مارینو، السنغال، سیشیل، جزر سانتا لوتشیا، سغینیا الجدیدة، براغواى، قطر، رواندا، سان كیتس ونیفیس، 
یبدو أن عددًا من ھذه الدول كانت تمتلك مخزون فیما مضى، ولكن قامت . سلیمان، سوازیالند، تیمور الشرقیة، توغو، ترینیداد وتوباجو، وفنواتو

.   في ذلك إریتریتا ورواندا والسنغالباستخدامھا أو تدمیرھا قبل االنضمام إلى اتفاقیة حظر األلغام، بما
 أبلغت يلى الدول التإمرصد األلغام األرضیة ینظر و. 2007 اعتبارًا من منتصف  قد بدأ التدمیر المادى لأللغام یكن لم،الیوناني و بورونديحالت في 21
 عملیة يبدأت ف "على أنھاید إنشاءات لتدمیر األلغام ی أو تشًا،ی قومًا جردأو تجري ، أو تسعي لمساعدة مادیة دولیة،أنھا تقوم بصیاغة مخططات التدمیرب

".التدمیر
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 تم إنھاء المشروع الممول من المفوضیة 2007نیسان /في أبریلف. دعو لألسفت حدثت ظروف مشابھةوفي أوكرانیا 
من جمیع مخزونھا رانیا على تدمیر ویبدو أن قدرة أوك. المتعھد من جانب  PFM من طراز ًا ملیون لغم5,95األوروبیة لتدمیر 

 ملیون لغم، ولیس 6,3 من یتألف مخزونًا األخیر ألوكرانیا أنھا تمتلك 7أوضح تقریر المادة و. أنواع األلغام قد أصبحت مھددة
.  فیما سبقُذكر ملیون كما 6,66
 ملیون لغم 2,96 من المؤلف امخزونھ لألفراد من ًا مضادًا لغم94111 حیث دمرتاستھلت تركیا برنامجھا للتدمیر، و

. 2008آذار / مارس1موعدھا النھائي في ب الوفاء، وقد أعربت عن ثقتھا في قدرتھا على 2006 خاللمضاد لألفراد 
 خالل، مخزونھا لغم، ما یعادل حوالي نصف 4488بدأت السودان أیضًا في عملیات التدمیر، معلنة عن قیامھا بتدمیر كما 

أنھ  بورونديأعلنت و. 2008 نیسان / أبریل1لغام المتبقیة سیتم تدمیرھا قبل حلول موعدھا النھائي في أعلنت أن األو ؛2006
 وتعھدت بالوفاء، ) لغم1212(بدایة ال في ت أعلنالتي الكمیة لألفراد، نصف ًا مضادًا لغم610 بعد المراجعة أصبح مخزونھا

 من ألغامھا ي أتمرد  قد الیونانتكن، لم 2007 آب/من أغسطساعتبارًا و. 2008 نیسان / أبریل1وعدھا النھائي في مب
. 2008آذار / مارس1موعدھا النھائي في ب سوف تفي ملیون لغم، ولكنھا أكدت أنھا 1,6نة المقدرة بحوالي والمخز

عتقد  ُیبالنسبة للكویت فالو. 2007جرد ألغامھا المخزونة في منتصف بلدول األطراف بأنھا ستقوم لإندونیسیا صرحت و 
فھو مخزون العراق من األلغام أما حجم . بوضعھارسمیًا  الدول األطراف تخطر علیھا أن یتعین مخزون، ولكن  أيلكتأنھا تم

.  البالدفي أنحاء مخازن األسلحة النتشار نظرًالحكومة، ا على ًا صعبًا أمرتحدیده  یكونأنمن المتوقع غیر معروف، و

اتمخزونالمواعید النھائیة لتدمیر ال
2007آذار /مارس 1 أفغانستان
2008آذار /مارس 1 روسیا البیضاء
2008آذار /مارس 1 الیونان
2008آذار /مارس 1 تركیا
2008نیسان /أبریل 1 بوروندى
2008نیسان /أبریل 1 السودان
2009حزیران /یونیو 1 إثیوبیا
2010حزیران /یونیو 1 أوكرانیا
2011آب /أغسطس 1 یاإندونیس
2012كانون الثاني /ینایر 1 الكویت
2012شباط /فبرایر1 العراق

 الدول غیر األطراف في اتفاقیة حظر األلغام 
ن                 ر م زن أكث ام تخ ر األلغ ة حظ ي اتفاقی ون  160تشیر تقدیرات مرصد األلغام األرضیة إلى أن الدول غیر األطراف ف  ملی

ى      ة العظم ط     من األلغام المضادة لألفراد، الغالبی الث دول فق ي ث ودة ف ا موج صین  :  منھ والي  (ال ون 110ح یا  ) ملی  26,5(، روس
ون دة )ملی ات المتح ون10,4(، الوالی ستان   ).  ملی زون باك ن المخ رة م ات كبی ك كمی ي تمتل رى الت دول األخ ن ال ـ(وم در ب  6یق
).    ملیون5-4حوالي (، الھند )ملیون

وفي . 2006 لغم مضاد لألفراد في نھایة 984690 مؤلف من مخزون ھا امتالكبولندا، وھى من الدول الموقعة، عنأعلنت 
بینما  تدمیر أكثریة مخزونھا من األلغام المضادة لألفراد في غضون تسع أو عشر سنوات، ي صرحت بولندا بأنھا تنو2007

 اآللیات محظورة بمثل ھذهالمزودة  األلغام المضادة لألفراد إال أن. ي أو إبطال ذاتي بتزوید بعض األلغام بآلیات تدمیر ذاتتقوم
 أما جزر مارشال، وھي دولة موقعة أیضًا، فال یعتقد أنھا تخزن أي ألغام مضادة . اتفاقیة حظر األلغامبموجببشكل واضح 

.لألفراد
الدول و.  لألفرادًا مضادًا لغم407800 یبلغ ًاصرحت كوریا الجنوبیة لمرصد األلغام األرضیة بأنھا تمتلك مخزونو

 ھى میانمار، مصر، فنلندا، إیران، إسرائیل، كوریا ضخم مخزون في االتفاقیة التي یعتقد أنھا تمتلك األطرافألخرى غیر ا
 لغم مضاد لألفراد ومضاد للمركبات، 3000 من حوالي یتألف ًا أنھا تمتلك مخزون2007أفادت نیبال في كما .  وسوریا،الشمالیة

 أن 2006 األلغام في لحظر للحملة الدولیة الفیتنامیةوقالت وزارة الدفاع . PMDو POMZ-2بما في ذلك ألغام من طراز 
 تقدیم حقول األلغام، وأوضحت رغبتھا في إزالتھا منتم التي لغام األ من األلغام المضادة لألفراد یتكون فقط من فیتناممخزون 

.معلومات عن حجم المخزون
 السبب و ملیون، 25میر أعداد ملحوظة من األلغام المضادة لألفراد، أكثر من  في االتفاقیة بتداألطرافالدول غیر وقامت 

. الثاني المعدل التفاقیة األسلحة التقلیدیةلبروتوكولل من أجل االمتثال لتلك األلغام أو االفتراضي في ذلك انتھاء العمر الرئیسي
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من غیر الدولالجماعات المسلحة 
 من األلغام مخزون  تمتلك والجماعات اإلجرامیةمن غیر الدولض الجماعات المسلحة  بعورد أن التقریر،  ھذاخالل فترة

، الدیش، البوسنة والھرسك، بورما، كولومبیا، جمھوریة الكونغو الدیموقراطیةغالمضادة لألفراد في أفغانستان، الجزائر، بن
 عملیات  تحدید االمتالك عن طریقغالب یتمالفي .  وتركیا،مصر، الھند، العراق، نیبال، باكستان، روسیا، الصومال، سریالنكا

.الضبط التي تقوم بھا القوات الحكومیة
 مخزون حول التزام نداء جنیف كشفت عن معلومات صك التي وقعت على من غیر الدولالعدید من الجماعات المسلحة و

 لألفراد ًا مضادًا لغم3181ھة البولیساریو بتدمیر قامت جبف.  التقریر ھذا خالل فترةھااأللغام المضادة لألفراد أو قامت بتدمیر
قام طرفان من كما .  في الصحراء الغربیة2007شباط / فبرایر27بات في حدٍث جماھیرى في كرم للًا مضادًا لغم140و

.  لألفرادًا مضادًا لغم450 و300األطراف الموقعة حدیثًا في بورما بإعالن امتالكھما ما بین 

 المضبوطة أو المكتشفة حدیثًا وتدمیرھًاونمخزاإلبالغ عن ال
عندما یتم اكتشاف مخزون لم یعرف بوجوده من : " لخطة عمل نیروبي على أنھ ینبغي على الدول األطراف15 رقم البندینص 

، وأن تستخدم 7ة قبل بعد مرور المواعید النھائیة لتدمیر المخزون، أن تبلِّغ بتلك االكتشافات طبقًا اللتزاماتھا الواردة في الماد
." باعتبارھا مسألة ذات أولویة عاجلةغیرھا من الوسائل غیر الرسمیة لتبادل تلك المعلومات وكذلك أن تقوم بتدمیر تلك األلغام

 على ألغام مضادة ي أو العثور على مخابئ أسلحة تحتو على أو االستیالءضبطتقوم بعض الدول األطراف باكتشاف أو 
 بعض المعلومات ،نطاجاكستا، السنغال، صربیا، الدیمقراطیةالدیش، كمبودیا، الكونغو غوال، بنغأنن وقدمت كل م. لألفراد

 غیرھا من اإلعالم أو وسائل عن اكتشافات قد ورد ذكرھا في تبلغ الدول األطراف التي لم  أما.كتشافاتاال  مثل ھذهالرسمیة عن
.  وأوغندا،یرو، الفلبینأفغانستان، البوسنة والھرسك، كینیا، ب: فھيمصادر ال

 القوات من قبل( وردت تقاریر عن اكتشافات أو عملیات ضبط لأللغام المضادة لألفراد في أفغانستان 2006منذ منتصف ف
، كولومبیا، الكونغو ) قوات االتحاد األوروبيمن قبل(الدیش، البوسنة والھرسك غ، الجزائر، بن)التحالفالوطنیة وقوات 
.لبینالدیموقراطیة والف

.  أو االستیالء علیھا أو تسلیمھاضبطھا األلغام المضادة لألفراد التي تم وصف طبیعة یةمسئول  الدول الطرفتقع علىو
 عن تفاصیل األلغام المضادة لألفراد التي تم العثور علیھا حدیثًا، 7الدول األطراف أن تكشف في تقاریر المادة فینبغي على 

نموذج (ألغراض التدریب  لتدمیرھا أو ، أو نقلھا)نموذج ب(نة و لفترة على أنھا ألغام مخزبھااظ بحسب ما إذا كان سیتم االحتف
 االكتشاف ي في حالتھذا اإلبالغیجب أن یتم و. ، أو االحتفاظ بھا ألغراض التدریب)زالنموذج (، أو تم تدمیرھا بالفعل )د

. قبل أو بعد االنتھاء من برامج تدمیر المخزونسواء ضبطوال
لدول لالجتماع السابع لالتقریر النھائي كذلك في  ونیروبيلخطة عمل " 15 رقم البند" ھذه مشار إلیھا في اإلبالغیة مسئولو

 لتسھیل 7 من المادة "زلنموذج ا"في  اإلبالغالتقریر النھائي تعدیل صیغة واقترح . 2006أیلول /سبتمبراألعضاء الذي عقد في 
.  الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیةمن شأ أصًال اقتراح نوھو، اإلبالغعملیة 

)3مادة ال(األلغام المحتفظ بھا ألغراض البحث والتدریب 
 لغم مضاد لألفراد ألغراض البحث والتدریب، وذلك 228000 دولة بما یقرب من 69 األطراف، تحتفظ 155من الدول الـ

سوف باإلضافة إلى ذلك، فقد صرحت إندونیسیا بأنھا .  حظر األلغام من اتفاقیة3بموجب نص االستثناء التي منحتھ المادة 
. معلوماتیة أتقدم بوتسوانا أیضًا عن اعتزامھا االحتفاظ بألغام، ولكنھا لم أعربت كما.  بألغامتحتفظ

ویانا، غك، ، بوركینا فاسو، جزر كويبرونا:  إلیھا مؤخرًات دولة على األقل عدم االحتفاظ بأي ألغام، وأضیف77واختارت 
 تدریبال ألغراض ا بھتحتفظ التي كانت 124 الـ األلغام المضادة لألفرادجمیعمولدوفا بتدمیر وقامت  22. و فنواتو،الجبل األسود

الیوغوسالفیة السابقة بتدمیر كل األلغام مقدونیاجمھوریة قامت 2006تموز /في یولیوو. 2006حزیران /آیار أو یونیو/ویمافي 
  األلغاممنلغمًا  1001 تدمیر ي اإلكوادور لمرصد األلغام األرضیة بأنھا تنو كما صرحت.ا بھتحتفظكانت  التي 4000الـ
.2007آب /أغسطس ألغراض التدریب في ا بھتحتفظ التي كانت 2001الـ

 23. ألغامي االحتفاظ بأي كانت تنوما إذاسبع دول أطراف لم توضح وھناك 
، البرازیل )15030(، الجزائر )15150(تركیا : خمس دول أطراف إلى محتفظ بھا األلغام الوتعود حوالي ثلث مجموع

 من األلغام 4000، قامت السوید بتدمیر حوالي ین مشجعینفي تطور).  10498(والسوید ) 12500(الدیش غ، بن)13550(

                                                                
.في وقت من األوقات مخزونًا دولة امتلكت 22ھناك ،  اختارت عدم االحتفاظ بألغام مضادة لألفرادي دولة الت77 الـبین من 22
 ؛ االحتفاظ بألغام مضادة لألفرادينوت تبرینسیب ما إذا كان وساو توم وتالكوی، العراق، ھاییتي، إثیوبیا، غینیا االستوائیة، الرأس األخضرلم توضح  23

ھذه من . 2008تموز /یولیو 30 موعده الخاص بھا األولي 7تقریر المادة  و2007آب /أغسطس 15 في العراق انضمت ؛7 لم تقدم تقریر المادة اأغلبھ
.  مإثیوبیا ھما فقط اللذان یمتلكان ألغا ویعتقد أن العراقالدول 
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 أیلول/سبتمبرل األطراف في أخبرت الدوقد البرازیل وكانت . 1500التي كانت محتفظة بھا وقامت البرازیل بتدمیر حوالي 
 5000سبع دول أخرى من الدول األطراف تحتفظ بما بین كما أن . 2019أنھ سیتم استعمال األلغام في التدریب حتى ب 2006

، )6030(، روسیا البیضاء )6179(، كرواتیا )7133(، أسترالیا )7224(، الیونان )10000(السودان : من األلغام 10000و
). 5000(ونس وت )5565(صربیا 
التي ) 228000(من مجموع األلغام ) 170089( بالمائة 75  نحومعًاتمتلك   دولة12بالغ عددھا ھذه الدول األطراف الو

. جمیع الدول األطرافتحتفظ بھا
 دولة أخرى من الدول 20وھناك  24. لغم5000 و1000 على ما بین ي تحتفظ بألغام تبقيالدول األطراف الت) 37(وغالبیة 

25. لغم1000ألطراف تحتفظ بأقل من ا

 3 بھا الدول األطراف بموجب المادة التي تحتفظاأللغام المضادة لألفراد 
الدول األطراف 

77 ألغامبأي عدم االحتفاظ تاختار
20 لغم1000حتفظ بأقل من ت
37 لغم 5000 و1000حتفظ بما بین ت
7 لغم10000 و5000حتفظ بما بین ت
) األلغام المحتفظ بھا مجموعتقریبًا ثلث( لغم 10000كثر من حتفظ بأت 5

، كانت 2005في و. 2006 خالل ألغراض البحث والتدریب ًا لغم12416  إجمالي بأنھا استھلكتطرف دولة 25أفادت 
.  لغم6761 عن استھالك  قد أبلغت دولة طرف24 فكانت، 2004في أما .  لغم3702 عن استھالك أبلغتقد   دولة طرف14

 2006.26عن استھالك أي من األلغام المحتفظ بھا في لم تبلغ دولة طرف على األقل  44 وھناك
.  بھا منذ دخول االتفاقیة حیز التنفیذ بالنسبة لتلك الدولةالمسموح ألغام لألغراض ي عن استھالك أتبلغ دولة لم 18وھناك 

مقتنعة قناعة متزایدة بأن "أنھا ب 2007نیسان /أبریلاألطراف في لدول لالحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة وصرحت  27
مضادة لألفراد من أجل اللغام األ  بعض الذي یتیح اإلبقاء على3ھناك سوء استغالل واسع االنتشار لالستثناء الموجود في المادة 

لضرورة ا" تتطلبكثر مما أادة لألفراد  من الدول األطراف تحتفظ بعدٍد من األلغام المضالعدید أن ویبدو.  والتنمیةالتدریب
كي قد حان الوقت للدول األطراف لف.  لألغراض المسموح بھا3 وأنھا ال تستخدم األلغام المحتفظ بھا بموجب المادة "القصوى

 بالحد ما لم تكن الدولة الطرف تحتفظ....  أو شفافیةإبالغ، ولیست فقط قضیة خطیرة امتثالتفكر في ھذا األمر على أنھ قضیة 
 لم تكن تتعامل وماألغراض المسموح بھا، ل  فعلیًاأللغاما تستخدماألدنى من األلغام المضادة لألفراد بشكل واضح، وما لم تكن 

ستخدم خزن وقد ُتمع األمر بشفافیة مطلقة، عندئذ قد یكون من العدل أن یظن البعض أن األلغام مازالت في جوھر األمر ُت
28."يألغراض القتال الحرب

 جمیع الدول عن األغراض الحقیقیة تعلن أن  ضرورة الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة علىولطالما حثت
الدول األطراف قد اتفقت في خطة عمل وكانت . 3واالستخدامات الفعلیة لأللغام المضادة لألفراد المحتفظ بھا بموجب المادة 

 على أن 2004كانون األول / دیسمبر- يتشرین الثان/لمراجعة األول في نوفمبرالتي انبثقت عن مؤتمر ا) 54 رقم البند (ينیروب
في االجتماع السادس للدول األطراف و. تقدم تقاریر تفصیلیة عن األغراض الحقیقیة واالستخدامات الفعلیة لأللغام المحتفظ بھا

                                                                
، اإلكوادور، جیبوتيد، الدانمارك، جمھوریة التشیك، قبرص، تشیلي، كندا، بلغاریا، الھرسك والبوسنة، بوتان، بلجیكا، األرجنتین، والغأن، أفغانستان 24

، تنزانیا، أسبانیا، جنوب أفریقیا، لوفینیاس، سلوفاكیا، رومانیا، البرتغال، بیرو، نیكاراغو، ھولندا، نامیبیا، موزمبیق، كینیا، األردن، الیابان، ألمانیا، فرنسا
  .زامبیا، الیمن، فنزویال، أوكرانیا، أوغندا، تایالند

، رواندا، موریتانیا، يمال، لوكسمبورج، التفیا، إیطالیا، أیرلندا، ھندوراس، غینیا بیساو، ریتریاإ، السلفادور، جمھوریة الكونغو، كولومبیا،  بوروندي25
. زیمبابوى و،وايغأورو، المملكة المتحدة، وغوت، طاجكستان، سورینام

، الدانمارك، قبرص، جمھوریة الكونغو، بوروندي، بلغاریا، الھرسك والبوسنة، بوتان، روسیا البیضاء، الدیشغبن، والغأن، الجزائر،  أفغانستان26
، رواندا، رومانیا، البرتغال، بیرو، ھولندا، نامیبیا، موریتانیا، ليما، األردن، ھندوراس، غینیا بیساو، الیونان، إریتریا، السلفادور، اإلكوادور، يجیبوتد

 .زیمبابوى و،زامبیا، الیمن، فنزویال، وايغأورو، أوكرانیا، تركیا، تونس، وغتو، تنزانیا، سورینام، السودان، جنوب أفریقیا، سلوفینیا، سلوفاكیا، صربیا
، 2003 في ؛ستھلك أى ألغامت  طرف لم دولة36 كانت ھناك 2004 في ؛ ألغامي استھالك أ عنتبلغ الدول األطراف لم  من51ھناك  تكان، 2005في 

.  29كان العدد ، 2002وفى  ؛26كان العدد 
، صربیا، رواندا، األردن، غینیا بیساو، الیونان، يجیبوتد، قبرص، جمھوریة الكونغو، بوروندي، روسیا البیضاء، الدشغبن، والغأن،  الجزائر27

 لغم لم تقم 1000أكثر من بعلى األقل من الدول األطراف التى تحتفظ  سبع دولھناك ، باإلضافة الى ذلك. الیمن، وايغأورو، تونس، وغتو، السودان
 ،فنزویال ،سلوفاكیا، رومانیا، البرتغال، اإلكوادور، بلغاریا: وھي، عامین متتالیین أو أكثرمدة ث أو التدریب لابح ألغام ألغراض األي عن استھالك أتبلغ

.  األلغام) تدمیر( استھالك تتطلببعض الدول أن األغراض التى تستخدم األلغام من أجلھا ال وقد أوضحت . زامبیاو
  .htm.txt_15964global/27/04/2007/docs/english/org.hrw://httpنظر ا 28
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 جدیدة تطوعیة إبالغعلى اعتماد صیغة ، اتفقت الدول األطراف 2005كانون األول / دیسمبر- يتشرین الثان/في نوفمبر
 عن األغراض الحقیقیة واالستخدامات الفعلیة لأللغام اإلبالغلتشجیع وتسھیل وذلك ، 7الخاص بالمادة " د"وموسعة للنموذج 

2005.29 دولة فقط، وھو نفس عدد الدول في 11  سوى2006 یةسنة التقویملل  الصیغة الجدیدة ولم تستخدم.المحتفظ بھا

.2007نیسان /في أبریلبتصریحات حول األلغام التي تحتفظ بھا خالل اجتماعات اللجان الدائمة  أدلت تسع دولوقد 

)7مادة ال(تقاریر الشفافیة 
تقدیم كل دولة طرف تقریرًا إلى األمین العام لألمم المتحدة في أقرب وقت " من اتفاقیة حظر األلغام على وجوب 7تنص المادة 

فیما "  بعد دخول ھذه االتفاقیة حیز التنفیذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف یومًا180على أي حال في موعد ال یتجاوز ممكن عملیًا، و
 30 یتعین على الدول األطراف تقدیم تقریر سنوي، بحلول ثمومن .  جوانب االتفاقیةلتنفیذ اتخذتیتعلق بالخطوات التي 

.نیسان، حول السنة التقویمیة السابقة/أبریل
 بالمائة، كما كان الحال 96 مبھرة في تقدیم تقاریر الشفافیة األولیة وھى  التزام احتفظت الدول األطراف بنسبة2007 خالل

. 2001 بالمائة في 63، و2002 بالمائة في 75، 2003 بالمائة في 88، 2004 بالمائة في 91ھذا مقارنًة بـ. 2005 و2006في 
بوتان، : 2006مرصد األلغام األرضیة لعام  تقریر تقاریر أولیة منذ إصدار بتقدیمست من الدول األطراف وقامت 

 29، والذى كان موعده في 7المادة ب ھا األول الخاصویانا تقریرقدمت غ. فنواتو و،ویانا، أوكرانیاغ، جزر كوك، يبرونا
. 2006تشرین األول / أكتوبر26، في 2004تموز /یولیو

، )2007أیلول /سبتمبر 28(الجبل األسود : لتقاریر األولیةا ھا مواعید نھائیة قریبة لتقدیموھناك أربع من الدول األطراف ل
). 2008تموز / یولیو30(والعراق ) 2008حزیران / یونیو29(، الكویت )2008كانون الثاني /ینایر 28(إندونیسیا 

، الرأس )1999آب / أغسطس28(وائیة غینیا االست: یة األولھاست من الدول األطراف متأخرة في تسلیم تقریروھناك 
، إثیوبیا )2004شباط / فبرایر28( ، ساو توم وبرینسیب )2003آب / أغسطس28(امبیا غ، )2002نیسان / أبریل30(األخضر 

).2007كانون الثاني / ینایر28 (يوھاییت) 2005تشرین  الثاني / نوفمبر28(
 األولیة، كان ھناك انخفاض للسنة الثالثة على التوالي في 7اریر المادة  بتقدیم تقة االلتزام المبھرنسبةوفي تباین واضح مع 

آب / أغسطس15اعتبارًا من . 2007نیسان / أبریل30 كان موعدھا في ي سنویًا، والتالتي یتم تقدیمھا تقاریر التحدیث نسبة
 تقدمولة من الدول األطراف لم  د70فھناك . 2006 تقاریر التحدیث للسنة التقویمیة قد قدمت دولة طرف 81 كانت، 2007

 بالمائة 54 بحوالي ة المقدر2006 االلتزام لعام ونسبة  15.30 بـي العام الماضیزید عن  العددھذا المؤسف أن تقاریر التحدیث و
). بالمائة62: 2002 بالمائة، و78: 2003 بالمائة، 65: 2004 بالمائة، 62: 2005( السنوات الماضیة نسب عن تقل

 7.31 مشجع للغایة، قامت عدة دول غیر أطراف في اتفاقیة حظر األلغام بتقدیم تقاریر تطوعیة خاصة بالمادة وفي تطور
أیلول /سبتمبرللفترة من وذلك  األول لھا، 7، قدمت المغرب تقریر الشفافیة التطوعي الخاص بالمادة 2006آب /في أغسطسف

بولندا، وھى من الدول الموقعة، وتقوم .  عن األلغام المخزونةمعلوماتأیة  لم تقدم إال أنھا. 2006أیلول /سبتمبرإلى  2005
في االجتماع السابع للدول و. 2007نیسان /أبریل 6 في اخرھكانت آ، 2003بتقدیم التقاریر التطوعیة بصفة سنویة منذ عام 

 الذي قدمتھ حیث أن تقریرھا ؛اني لھا الث7 تقدیم التقریر المادة ي، أعلنت سریالنكا أنھا تنو2006أیلول /سبتمبراألطراف في 
 عدة دول أخرى عن نیتھا كما أعربت.  لم یتضمن معلومات عن األلغام المضادة لألفراد المخزونة2005حزیران /یونیوفي 

.   ومنغولیا، أرمینیا، أذربیجان، الصینھاتقدیم تقاریر تطوعیة، من

)9مادة ال(تدابیر التنفیذ الوطنیة 
تتخذ كل دولة طرف جمیع التدابیر القانونیة واإلداریة المالئمة " على أنھ 1997لعام " اتفاقیة حظر األلغام " من9تنص المادة 

.من قبل االتفاقیة" وغیرھا من التدابیر، بما یشمل فرض العقوبات الجزائیة، من أجل منع أي نشاط محظور

 لتطبیق االتفاقیة والوفاء بااللتزامات دةة جدی وطنیات دولة طرف بسن تشریع155  دولة فقط من أصل53قامت 

                                                                
.المملكة المتحدة و،طاجكستان، بیرو، الیابان، ألمانیا، فرنسا، جمھوریة التشیك، كرواتیا، تشیلى، كندا،  بلجیكا29
، جمھوریة أفریقیا الوسطى، الرأس األخضر، الكامیرون، كمبودیا، بوروندي، بوتسوانا، بولیفیا، بلیز، بربادوس، البھاما، باربودا وواغأنتی،  أندورا30

، غانا، امبیاغ، ابونغال، فیجى، إثیوبیا، غینیا االستوائیة، السلفادور، جمھوریة الدومینیكان، دومینیكا، جیبوتيد، ساحل العاج، كوستا ریكا، مرجزر الق
، مالطة، مالى، المالدیف ،مالیزیا، مالوى، مدغشقر، لیبیریا، لیسوثو، كیریباتى، كینیا، یسلنداأ، ھاییتي، ویاناغ، بیساو-غینیا، غینیا، واتیماالغ، غرناطة
 سان فینسنت، شیاتسانتا لو، نیفیس وسان كیتس، رواندا، واىغبارا، بابوا غینیا الجدیدة، بنما، نیجیریا، النیجر، ھولندا، ناورو، نامیبیا، موناكو

 ترینیداد، وغتو، تیمور الشرقیة، ندسوازیال، السودان، فریقیاأجنوب ، جزر سلیمان، سیرالیون، سیشیل، صربیا، برینسیب وساو توم، رینادینغالو
.  فنواتو و،واىغأورو، تركمنستان، تونس، وغتوباو

 في لیتوانیا، و2002 في امبیاغ، 2001 في  الكامیرونھامنموقعة،  دول عندما كانت مجرد عدد من الدول األطراف الحالیة تقاریر تطوعیة قدمت 31
. 2005 و2004و 2003 في ن تصبح دولة طرفقبل أ التفیا قدمت تقاریر تطوعیةكما أن . 2002
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مرصد األلغام األرضیة لعام  تقریر بمقدار ثالث دول أطراف منذ إصدار  ارتفاعًاوھذا یعد. 9المنصوص علیھا في المادة 
ت وبادر. الخطوات الالزمة لسن التشریعفي اتخاذ  دولة طرف بأنھا بدأت 27 صرحتوقد ھذا .  وتنزانیا،تشاد، بیرو: 2006

ن بعض أ غیر. السنة األخیرة، األردن والجبل األسود بالعمل في ھذا االتجاه في ي، جزر كوك، اإلكوادور، ھاییتيبروناكل من 
ابون، غالدیش، بنین، الكونغو الدیموقراطیة، الغھى بنوخطوات لسن التشریع، تتخذ صرحت منذ أكثر من عامین بأنھا الدول 

.  وأوغندا، موریتانیا، موزمبیق، نامیبیا، نیجیریا، الفلبین، رواندا، سورینام، سوازیالند، تایالند،يالواغینیا، جامایكا، كینیا، م

وانضمت بوتان إلى ھذه .  دولة طرف إلى أنھا ال تعتقد بأنھ یتطلب منھا سن تشریع خاص لتنفیذ االتفاقیة37وأشارت 
 الحملة الدولیة لحظر األلغام وترى. يبموجب القانون الوطن" یًامشرعة تلقائ"القائمة في العام الماضي، معلنة أن االتفاقیة 

األرضیة أنھ یجب على كل الدول األطراف سن تشریع یشمل فرض عقوبات جزائیة ألي انتھاك محتمل لالتفاقیة في المستقبل 
.ویضمن التطبیق الكامل لكل جوانب االتفاقیة

 وطنیة لسن تشریعاتف اطراألدول من ال 38 في خطوات ةأیاتخاذ د ب معلومات تفیةال یملك مرصد األلغام األرضیة أیو 
32.مالئمة لتطبیق اتفاقیة حظر األلغام

 وطنیة، وھو متوفر  تنفیذأصدرت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر كتیب معلومات حول كیفیة تطویر تشریعاتكما 
 33.لكترونى للجنة الدولیة للصلیب األحمر على الموقع اإلوكذلكالروسیة واألسبانیة والفرنسیة وباإلنجلیزیة 

 ذات اھتمام خاصقضایا
تفسیر وتطبیق ب یتعلق فیما  ذات اھتمام خاصقضایا تعرفت علىالحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة قد لسنوات عدیدة كانت 

 بھا أو غیر المسموح عمالاأل يما ھ: القضایاتضمنت تلك . اتفاقیة حظر األلغاممن  3 و2 و1اد وبعض الجوانب من الم
محظورة، خاصًة في سیاق العملیات العسكریة ال األعمالعلى مساعدة  االتفاقیةالذي تفرضھ حظر ال بھا بموجب المسموح

انطباق االتفاقیة على األلغام المضادة وعبور األلغام األجنبیة، وتخزین وف في االتفاقیة، اطراألالمشتركة مع الدول غیر 
. أللغام المحتفظ بھا ألغراض التدریبا  منزودة بصمامات حساسة أو بأجھزة منع المناولة، والعدد المقبولللمركبات الم

 في اجتماعات دوریة، قامت الدول األطراف بمناقشة تلك القضایا بصفة 1999 دخلت االتفاقیة حیز التنفیذ في  أنمنذو
 إلى تفاھم مشترك، وھو ما حثت علیھ التوصل وحاول الكثیرون  وفي االجتماعات السنویة للدول األطراف،الدائمة اللجان

 في ي الدول األطراف في خطة عمل نیروبواتفقت 34.اللجنة الدولیة للصلیب األحمرالحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة و
 ستمرارا على ضرورة 2006 في عن سیر العملتقریر جنیف كذلك  و2005 في تقریر زغرب عن سیر العمل وفي 2004

35.القضایا حول تلك وجھات النظر وتبادل المناقشة

 كان ھناك استثناًء 2.36 و1 تین، خاصة فیما یتعلق بالمادالماضي في العام اعن آرائھدول قلیلة  لم تعبر سوىرغم ذلك و 
دًا في عملیة عسكریة  قام بھ مرصد األلغام األرضیة أنھا لم تشارك أباستبیان ردودھا على اإلكوادور في ذكرت حیثواحدًا، 

                                                                
، إثیوبیا، دومینیكا، ساحل العاج، جمھوریة الكونغو، جزر القمر، الرأس األخضر، الكامیرون، بوروندي، بوتسوانا، بربادوس، الباھاما،  أفغانستان32

، نیفیس وسان كیتس، نیو، ناورو، المالدیف، لیبیریا، التفیا، لكویتا، العراق، إندونیسیا، ویاناغ، غرناطة، غانا، امبیاغ، فیجي، إریتریا، غینیا االستوائیة
.فنواتو وي،واغأورو، أوكرانیا، تركمنستان، وغتو، تیمور الشرقیة، السودان، سیرالیون، البرنسیب وساو تومیھ، سانتا لوتشیا

 .OpenDocument?C2JR57/html/nsf.0siteeng/Eng/Web/org.icrc.wwwنظر ا 33
االجتماع نادى " أن 2003أیلول /سبتمبر في بانكوك في اجتماع الدول األطراف الخامس في برنامج عمل الرئیس المتفق علیھما والتقریر األخیریذكر  34

 الكثیر من حول التفاھم لتحقیقمصحوبة برؤیة ، 3 و2و 1خاصًة فیما یتعلق بالمواد ، ت النظروجھا وتبادل المعلومات في بأن تستمر الدول األطراف
 في قاما) ھولندا والمكسیك(الوضع العام لالتفاقیة  و المختصة بالعملالدائمةالرؤساء المشاركون للجنة  ."األمور بحلول مؤتمر المراجعة األول

لكن ، و بخصوص تلك القضایا نتائجوأ لى تفاھمإوصل ت حول الھامة  بتشاورات2004حزیران /یونیو وشباط/فبرایر في اجتماعات الجلسات الدوریة
.مؤتمر المراجعة في يلى اتفاق أو تفاھم رسمإوصل تلم یتم ال، و معارضةتبعض الدول األطراف ظل

 حول يبشكل تعاوني وغیر رسمالخبرات  وھات النظرتتبادل وج" أن ینبغي توضح أن الدول األطراف 2009 – 2005للفترة من  ي خطة عمل نیروب35
."لمواصلة تعزیز التطبیق الفعال والثابت لھذه البنودوذلك ، 3 و2 و1التطبیق العملي لمختلف بنود االتفاقیة، بما یشمل المادة 

عام تقریر مرصد األلغام األرضیة ل في رة أشملمدونة بصوكانت رضیة لحملة الدولیة لحظر األلغام األل بالنسبة ي الخاص التتمام ذات األھالقضایا 36
 .22-17 ص2006
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 ، وأنھا لم تنتج من أراضیھا لعبور ألغام مضادة لألفرادات طلب أيف في االتفاقیة، وأنھا لم تتلق أبدًااطرأ غیرمشتركة مع دول 
 لغم ھو الحد األقصى 1000أنھا ترى أن و ألغام مضادة للمركبات مزودة بصمامات حساسة أو بأجھزة منع المناولة، أي

.  ألغراض التدریباالحتفاظ بھا التي یتم األلغام المقبول لعدد

، وھما لیسا محظورین في اتفاقیة حظر OZM-72 بألغام كلیمور واأللغام من طراز تتعلق عدة تطورات ملحوظة وحدثت
وھذا مسموح بھ بموجب (ل كھربیة ئالتحكم عن بعد عن طریق وسالكي یتیحا  ألنھما مصممان األحوالاأللغام في جمیع 

صمامات أسالك الفصل التي / بواسطة الضحیة عن طریق استخدام وسائل السحب المیكانیكیةالتفعیل أیضًا ویتیحا) تفاقیةاال
 االمتثال والشفافیة، على الدول األطراف اتخاذ الخطوات  تحقیقومن أجل). وھى محظورة في االتفاقیة(الضغط تتحرر بفعل

 التفعیل بواسطة الضحیة قد أزیلت بشكل نھائي وأن قواتھا وسائل، وذلك لضمان أن 7 ھا في تقاریر المادةب تبلغالمناسبة وأن 
.المسلحة قد تلقت تعلیمات كافیة بواجباتھا القانونیة

 MON لغم من طراز 5536 بواسطة الضحیة الموجودة في ُتفعل المكونات التي  قامت روسیا البیضاء بتدمیر2006في 
 البوسنة  أعلنت،2006أیلول/ االجتماع السابع للدول األطراف في سبتمبروخالل. OZM-72 لغم من طراز  200826و

 ألغام  أنبما" وقالت ، األسلحةمستودعات تفتیش  أثناءمن طراز كلیمورMRUD لغم 15000 أكثر من ھاوالھرسك عن اكتشاف
MRUD فقد وعلیھ."  مضادة لألفرادًا ألغامنیة اعتبارھا من الناحیة التقھ التفجیر بالتحكم عن بعد، فإنلضمان لیست مھیأة 

37...." ر ألسباب إنسانیةاأللغام یجب أن تدَم"وقالت أن . قررت البوسنة والھرسك تدمیر تلك األلغام

ممارسات الدول األطراف فیما یخص أمور التفسیر والتطبیق المتعلقة و  سیاسات معلومات تفصیلیة عنللحصول على
أنظر اإلصدارات  —  االتفاقیةوسالمةوحدة لعتبرھا الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة أساسیة والتي ت — 3 و2 و1 بالمواد

. تقریر مرصد األلغام األرضیةمن السابقة 

                                                                
.2006أیلول /سبتمبر 20، جنیفب االجتماع السابع للدول األطراف خالل، وزارة الخارجیةب مستشارةال، ھارمس- أمیرة أریفوفیتشتصریح على لسان 37
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خیر العقد األخاللالدروس المستفادة من مكافحة األلغام : مكافحة األلغام

سانیة       لم تعد األلغام األرضیة والمتف    في أغلب الدول المتأثرة      وارث إن سبب ك رب ت ات الح ن مخلف رات م ك   – ج ضل  وذل بف
املین      ، التي تبذلھا العدید من المنظمات والدول واألفراد    لمكافحة األلغام الجھود الدءوبة    ن الع وف م شرات األل ذكر ع  ونخص بال

ي         اتومنذ بدایة عملی  . ، على مدى العقد األخیر    في مجال إزالة األلغام    ة ف ام الحدیث ة األلغ ات،    إزال ة الثمانین دیرات   نھای شیر التق ت
الم  على مستوى  من األراضي الملغومة كیلومتر مربع1000 إلى أنھ تم تطھیر أكثر من  الق  الع ن     وإط ساحة م ك الم عاف تل  أض

1.ءلغاواإل تقلیل المساحة  أسالیبخالل

2006 فيمكافحة األلغام 

ام  رى یمرصد األلغام األرضیة فإن  بناء على المعلومات المتاحة،      ول  أن برامج مكافحة األلغ ر    ح ت بتطھی الم قام ر   الع أكث
ن ن  140 م ع م ومتر مرب ي كیل ة األراض الل الملغوم ا  ،2006 خ ى م افة إل ن باإلض ر م ادین  310 أكث ن می ع م ومتر مرب  كیل

ي        اكتمال عدم    من رغموذلك بال  ،المعارك الغ  المعلومات ووجود مشكالت كبیرة ف ات  إب زء   ( المعلوم ر الج ا انظ ول  هأدن ع  ح  جم
ا      55 أفغانستان وكولومبیا أكثر من  ت وشكل 2).المعلومات م تطھیرھ ي ت ساحة الت ن الم ة م راق     . بالمائ ستان والع ت أفغان ا ادع  كم

ام                       ة األلغ رامج مكافح اریر ب ع تق ن واق ة م دیرات العالمی الي التق ي إجم د    . تطھیر میادین المعارك بما یعادل ثلث ة، فق صفة عام وب
ن   ةمضادال  من األلغام217000  ما ال یقل عن    األلغام عن تدمیر   أسفرت عملیات إزالة   رب م ام   18000 لألفراد وما یق ن األلغ  م

ر  95000 نحوشمل ھذا اإلجمالي و ؛ ملیون من المتفجرات من مخلفات الحرب2,15 للمركبات باإلضافة إلى     ةمضادال  قذیفة غی
.2006بین إسرائیل وحزب اهللا في منتصف منفجرة تم تدمیرھا في لبنان عقب المواجھات التي اندلعت 

ام    متقاربة جدًا إلحصاءات   2006 للسنة التقویمیة  إزالة األلغام المسجلة     وإحصاءات ر      2005 ع الي تطھی ر أن إجم  غی
ادة         ل زی ارك یمث ن     میادین المع ر م سبتھا أكث ة   60 ن ى  بالمائ ـ   عل درة ب ساحة المق ام       190 الم ا الع م تطھیرھ ي ت ع الت ومتر مرب  كیل

الق    ذلك، باإلضافة إلى . اضيالم ان     فإن إط ي ك ي الت شتبھ األراض ي  ی ا   ف ة  أنھ الل   ملغوم ن خ یالت   م سح أو  عم ن   الم ا م غیرھ
سجل        ،2006في   آخرین كیلومتر مربع860 نتج عنھ  )باستثناء التطھیر (أشكال التحقق    رقم الم عاف ال ة أض ادل ثالث ا یع و م  وھ

.لمائة من ھذا اإلجمالي في البوسنة والھرسك وكمبودیا با60 تحقیق أكثر من  منرغمبال 3 ،2005 لعام

ن  110 أكثر من بتطھیر   لمكافحة األلغام   الرئیسیة برامجالقامت  و ة   كیلومتر مربع م ي الملغوم د   األراض ا یزی ى  وم  عل
.2006 خالل دولة 14ي  ف كیلومتر مربع من میادین المعارك275

                                                                
ھدید الذي تشكلھ األلغام األرضیة ومخلفات الحرب المتفجرة، وخاصة تؤدي إلى إزالة التالتي عملیة إزالة األلغام تغطي األنشطة المختلفة  1

فالتطھیر ما ھو إال جزء من عملیة . عملیات المسح، وتقییم المخاطر، ورسم الخرائط، ووضع العالمات، وتسلیم األراضي التي تم تطھیرھا أو إطالقھا
ومخلفات الحرب . مرادفین بموجب المعاییر الدولیة للعمل ضد األلغام" غراض إنسانیةإزالة األلغام أل"و" إزالة األلغام"ویعتبر لفظا . إزالة األلغام

.المتفجرة تشمل القذائف غیر المنفجرة والقذائف المتفجرة المھملة
.األمور المفاجئة غیاب المعلومات عن إیران التي تمتلك برنامجًا ضخمًا لتطھیر األلغاممن  2
.ر مربع فقط من األراضي التي تم إطالقھا كیلومت260 تم تسجیل 2005في  3



22

4 2006إزالة األلغام وتطھیر میادین المعارك في 

المناطق تطھیر الدولة
)2كم (الملغومة

تطھیر میادین 
)2كم(المعارك 

25,9107,7أفغانستان
6,90أنغوال

2,15,5أذربیجان
نة                  البوس

والھرسك
3,30

51,90كمبودیا
0,22,3تشاد

9,50كرواتیا
5,799,5العراق 

047,1الوس
0,13,4لبنان

1,75,2نكاسریال
1,36,4السودان

1,00تایالند
1,90الیمن

111,5227,1اإلجمالي

ي التقدم الذي تم إحرازه في إزالة األلغام    إال أنھ عند مقارنة      ي  2006 ف ام الماض ھ ال   فإ بالع ھ،  ن ق مع ت    یتواف ث كان حی
. اختالفات كبیرة في األداء بین برامج مكافحة األلغامھناك

                                                                
تم اختیار أھم برامج . 2006ھذه الجداول والرسوم البیانیة وغیرھا في ھذا الجزء ال تشمل نتائج جمیع برامج العمل ضد األلغام في العالم خالل  4

 السابق أرقام ھائلة عن عملیات التطھیر إال أنھ لم یتسنى  على سبیل المثال، فقد قدمت إیران في.العمل ضد األلغام التي توفرت عنھا معلومات موثوقة
 كیلومتر مربع 814 كیلومتر مربع من الطرق قام بإزالة األلغام من 7010وبرنامج السودان حدد مساحة . الربط بین المجموعات المختلفة من المعلومات

. إحصاءاتھا فيوالمناطق الملغومةوالیمن ال تفرق بین تطھیر میادین المعارك . منھا
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)2كم (2006 و2005 فيقول األلغام تطھیر ح
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املین  في 2006 خالل لمكافحة األلغام التمویل الموجھ انخفاضفي أفغانستان تسبب   سلب    تسریح بعض الع ر بال ا أث  مم
 قامو). في التمویل ةجمالی زیادة إأسفرت عن  جاءت في وقت متأخر من العام     التي المساھمات أنرغم  ب(على نشاط إزالة األلغام     

ام        ة األلغ إطالق العاملون في إزال ع      133 ب ومتر مرب ي  كیل ط        ،2006 ف ة فق ومترات مربع تة كیل اض س سبتھ   ( بانخف ا ن  4,3أي م
ئیالً         . عن العام الماضي  ) بالمائة ان ض اض ك ل االنخف رات          وبرغم أن مجم ل التغی دث بفع د ح ي ، فق ام   ف ة األلغ شاط إزال ث  : ن  حی
ع 25,9 التي تم تطھیرھا والتي تقدر بـ  الملغومة المساحات كانت ل  كیلومتر مرب دار   أق ن  بمق ث ع شكل    ،2005  الثل ك ب ع ذل  ورج

ة غیر الحكومیة الموارد البشریة في صفوف المنظمات    فيرئیسي إلى التخفیضات     ر      .  األفغانی شاط تطھی ك، زاد ن ل ذل ي مقاب وف
ات      قامت الذي   –میادین المعارك    سي المنظم دول       بھ بشكل رئی ر ال ن غی شریة        م وارد الب یض الم أثر بتخف م تت ي ل ة والت  – الدولی

5. كیلومتر مربع107,7 ثمانیة بالمائة لیصل إلى بنسبة

ا ی  ،2006 في    كیلومتر مربع یدویاً   3,3أما في البوسنة الھرسك، فقد تم تطھیر         ا    مث  وھو م ط لھ ساحة المخط ي الم  ل ثلث
ذین ال( 2004و 2005  عامي  عن  ویقل كثیراً  فقط ضًا        ل ا أی ق فیھم م تتحق داف  ل یط أھ ع ). التخط ي     وأرج ام ف ة األلغ ز مكافح  مرك

اء        إلى النقص   ھذاالبوسنة والھرسك    راءات عط ي إج شروعات           ات التأخیرات الكبیرة ف ذ الم ن تنفی ز ع ي والعج اد األوروب  االتح
.المقدمة إلى صندوق االئتمان الدولي إلزالة األلغام ومساعدة ضحایا األلغام

یما    2005 عن   2006 تطھیر میادین المعارك في       عملیات ت ھناك زیادات في   كانو سیة والس  في العدید من الدول الرئی
اداً اعارتف حققت " إلزالة األلغام  المجموعة الدنماركیة " ورد ما یفید بأن    ففي جنوب البالد     .العراق ة  ًا ح ي اإلنتاجی ذت    ، ف ث نف حی
ـ ،2006 خالل كیلومتر مربع    100 من    ما یقرب  على تطھیر میادین المعارك     عملیات ع    6,3 مقارنة ب ر مرب و مت ي  كیل . 2005 ف

ع  لمكافحة األلغام عمل المركز اإلقلیمي    و ة   م ة الدنماركی ام  المجموع ة األلغ ار    إلزال ى اختی وب   عل اطق المطل اءً  المن ا بن   تطھیرھ
ي ب وی.  وفرق المسح التابعة لھالتي جمعتھا فرق االتصال المجتمعيعلى المعلومات    ذ  قوم فریق عمل محل ات تنفی ة العملی   المیدانی

.شخص 100 من مؤلفة في ظل حمایة توفرھا وحدة أمنیة ویعملون بأكملھا،

)2كم (2006 و2005 فيتطھیر میادین المعارك 

                                                                
ولمزید من المعلومات والمصادر راجع التقاریر الصادرة عن كل دولة في ھذا . یقدم ھذا الجزء ملخصات موجزة للعمل ضد األلغام في عدة دول 5

.العدد من مرصد األلغام األرضیة
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داً       شكل تھدی رب ت ات الح ن مخلف رات م ام والمتفج زال األلغ رًاوال ت سانیة  كبی دول   لإلن ض ال ي بع ھ  ،ف ى وج  وعل
ة        نتج عن  تلك الدول التي      في الخصوص ن   الصراعات الدائرة فیھا وجود ألغام جدیدة أو تعطیل إزال دیم م ام   الق رات  /األلغ المتفج

رب ات الح ن مخلف ا 6.م ي كولومبی ال، فف بیل المث ى س راق، وعل ار، والع ا، وماینم ام  ، وبورم زال األلغ سودان، ال ت وب ال  وجن
ي  الرغم من   ب ( تحصد الكثیر من األرواح    من مخلفات الحرب  والمتفجرات   ثالث       الصعوبات ف دول ال ي ال ة ف ات دقیق ع معلوم  جم

ا دة   ). جمیعھ ام جدی م زرع ألغ ساو، ت ا بی ي غینی بالد   ووف مال ال ي ش ع ف صیر وق راع ق الل ص رة خ ات متفج ام ،مخلف ث ق  حی
زرع        سنغال ب امانس بال ة كاس ا  األالمتمردون من منطق ام لالحتف ة و  لغ ع دفاعی ة ظ بمواق وات إعاق سلحة  الق بالد   الم ا  7.لل سبب  كم  ت

سطس للذخائر الفرعیةاستخدام إسرائیل غیر الشرعي   ام  / على نطاق واسع ضد لبنان في أغ ن     2006آب ع ات م وع المئ ي وق  ف
ستفزة                8.الضحایا من جراء ذلك    ة م ة بدرج ابة عالی االت اإلص ت ح ا زال ود   ب  وفي أفغانستان، م ن وج رامج   دأح الرغم م ر ب  أكث

. مكافحة األلغام فعالیة

ن  وھي– كمبودیاففي .  األخیرةالسنواتفي دول أخرى سقط عدد كبیر من الضحایا في إال أنھ   ضرراً    م دول ت ر ال   أكث
الم  ي الع ھم –ف تھدافاال أس الس ة     ل  الفع ة ذات األولوی اطق المحلی ي المن رة ف ذائف المتفج ن الق تخلص م ر وال ات التطھی عملی

ام        والمنا زام األلغ ك ح ي ذل ا ف ضخم طق الملیئة باأللغام، بم دل      ،)K-5 (ال یض مع ي تخف ر ف شكل كبی ابات و  ب ي   اإلص سائر ف الخ
9. العامین الماضیینعلى مدىاألرواح بالمئات 

                                                                
 من أن یؤدي التناحر في ساحل العاج إلى فعلى سبیل المثال، كانت ھناك مخاوف. لیس بالضرورة أن یتسبب كل صراع في التلوث باأللغام 6

.مشلكة ألغام جدیدة، ولكن یبدو أن ذلك لم یحدث
تجابة                    7 ام واالس د األلغ ل ض یط العم دة لتخط م المتح في ھذا الصدد أفاد مركز األمم المتحدة للعمل ضد األلغام بأنھ تمت دراسة ومراجعة إطار األم

ھر    ، كانت أولھا أثناء حالة الطوارئ 2006 ُوضع في محك مرتین خالل     نھأ و 2004السریعة مراجعة شاملة ودقیقة في       ي ش ساو ف التي حدثت في غینیا بی
ة                 . آذار/مارس شریة والفنی ة والب وارد المالی ة الم االت وتعبئ ین الوك ا ب یط فیم الل         . فاالستجابة تطلبت التخط ر خ ودًا أكب ب جھ ذي تتطل اني ال ك الث ا المح أم
انحون   . إلى زیادة عناصر العمل ضد األلغام بشكل كبیر لالستجابة للكارثة اإلنسانیة في جنوب لبنان فكان الحاجة الملحة     2006 ھ الم وأدى الدعم الذي قدم

ان   من المركز األمم المتحدة للعمل ضد األلغام       إلى تمكین    ي لبن صة        "تعامل مع الموقف ف وارد المخص ة الم ع تعبئ التزامن م ریعة وب بة وس ة مناس ". بطریق
.21، نیویورك، ص "2006التقریر السنوي لعام "مركز األمم المتحدة للعمل ضد األلغام انظر 

التي لحقت بسكان لبنان ھي الدروس التي استفاد منھا مجتمع إزالة األلغام عن كیفیة التخلص الناجح واآلمن من النتائج اإلیجابیة القلیلة للمعاناة  8
" تطھیر الذخائر العنقودیة"انظر، على سبیل المثال، المذكرة الفنیة للعمل ضد األلغام . نامج التطھیر الطارئمن الذخائر الفرعیة المختلفة من خالل بر

).IMAS( كجزء من المعاییر الدولیة للعمل ضد األلغام 2007، التي خضعت للتطویر في منتصف )"بناء على التجربة اللبنانیة(
د  ؛1978لردع المقاومة بعد أن ُأخرج الخمیر الحمر من الحكومة عام  )K-5(نام حزام األلغام أنشأت الحكومة الكمبودیة المدعومة من فیت      9  وتم بع

سافة     ". التلغیم البغیض "ذلك توسیع رقعة الحزام عن طریق        ة لم ب       700ویمتد ھذا الحزام بطول الحدود التایالندی ن أغل سؤوًال ع ان م ع، وك ومتر مرب  كیل
ضت     . جة عن األلغام في كمبودیا    الخسائر البشریة األخیرة النات    ث انخف ا حی وقد حدث انخفاض حاد في ضحایا األلغام ومخلفات الحرب المفجرة في كمبودی
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 في لبنانالذخیراتإزالة 

ن               رة م وال الفت تمرت ط و 12خلفت الحرب التي دارت رحاھا بین إسرائیل وحزب اهللا والتي اس وز  / یولی تم
قوط          .  جدیدة لأللغام في لبنان    ة بؤر 2006آب عام   / أغسطس 14وحتى   ى س دة إل م المتح دیرات األم شیر تق و وت  نح

 التي لم تنفجر الذخائر وقدرت ، معظمھا في األیام القلیلة األخیرة من الحرب  ، على لبنان سقط   ُذخیرة أربعة مالیین 
ھ  . ذخیرةبما یقرب من ملیون      رور   إال أن د م ھر  12 بع سیق          ش دة لتن م المتح ز األم اد مرك ر، أع شطة التطھی ن أن م

.ذخیرة 500000 التي لم تنفجر بحوالي الذخائرمكافحة األلغام تقدیر ما تبقى من 

ذخائر ، زادت المساحة المقدرة التي ظھرت بھا بؤر        2007تموز  /وبنھایة شھر یولیو   ى   ال ة إل  37,5 العنقودی
ات           /سغیر أنھ بمنتصف شھر أغسط    . كیلومتر مربع  دمت معلوم د ق ص تآب لم تكن إسرائیل ق ضربات   یلیف ن ال ة ع

دات   ، العنقودیة التي استخدمت الذخائر ومواقع   یةمن حیث نوع وكم    م مناش دة  وذلك رغ ام     عدی ین الع ل األم ن قب  م
.ین بالمنظمة بتقدیم تلك المعلوماتمسئولغیره من كبار اللألمم المتحدة و

ن      3,4 كان قد تم تطھیر نحو    ،  2006وبنھایة   ع م ومتر مرب ة   كیل ساحات الملغوم ل   الم ن قب ات   م ن   المنظم م
  منوقد لقي ثمانیة. ُذخیرة 94544 وذلك بتدمیر    ، والقوات المسلحة اللبنانیة ومتعھدین تجاریین      الدولیة غیر الدول 

ر خالل آخرون   17 حتفھم وأصیب    التطھیرأفراد   سطس   .  عملیات التطھی ر أغ ي أواخ د   2007آب /وف یب أح ، أص
ام    ال ر األلغ ي تطھی صین ف سیة  -مخت ویدي الجن و س اء  - وھ ھ إزالأثن سر    ل ت ة الج ة قاعقعی ي قری ة ف ل العنقودی لقناب

. بمنطقة النبطیة

د    أنإلى   بعثة األمم المتحدة في لبنان       تقدیرات، أشارت   2007وبنھایة   ر   ھ من المتوقع أن یكون ق م تطھی  30 ت
.2008 في  یتطلب تطھیرھا كیلومتر مربع10 فتتبقى مساحة ،كیلومتر مربع

                                                                                                                                                                                                              
ع       88، و2006 حالة في عام 450 إلى 2005 في عام   875من   ي أرب ت ف رة وقع رب المتفج ات الح  بالمائة من الخسائر البشریة الناتجة عن األلغام ومخلف

ي      مقاطعات فقط على الح    دود مع تایالند؛ وتقدر الخسائر البشریة الناتجة عن القذائف غیر المنفجرة بأكثر من نصف إجمالي الخسائر البشریة التي وقعت ف
.2007واستمر معدل االنخفاض الحاد في . كمبودیا
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نھا تظل عقبة أمام عملیات فإ األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب تشكل كارثة إنسانیة، وفي األماكن التي لم تعد
  األراضيوفي المناطق ذات 10. على استقرار البالد عند انتقالھا من مرحلة الطوارئإعادة اإلعمار والتنمیة وتشكل خطرًا

 األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب یعوق تربیة الماشیة وزراعة تلوث منطقة جنوب شرق آسیا، فإن مثل ،بةو الخصعالیة
 وتتسبب األلغام والمتفجرات من مخلفات 11.القتصاد على المستوى المحليل  األساسیةمقوماتال من وكالھما ،المحاصیل

 كما ،كلفةت عملیة أكثر مما یجعلھا ، والسریع للسلع والعمالة مشروعات شق الطرق الالزمة لالنتقال اآلمنتعطیلالحرب في 
الجھود فإن وعندما ال یكون تقلیل عدد الضحایا ھو الھدف الرئیسي، . البنى التحتیة الضروریةغیرھا من أنھا تؤثر على 

 تأتي في - ق الفعال من خالل تحدید األولویات والتنسی- المبذولة لضمان أن نزع األلغام یعزز برنامج إعادة اإلعمار
13.وفیتنام  في دول مثل أنغوال وإثیوبیا وموزمبیق اآلن وھذا ھو الحال12.الصدارة

نرغمالوب ي    م رازه ف م إح ذي ت دم ال ة التق اك دول    إزال زال ھن ال ت رة، ف وام األخی ي األع ام ف أثرة األلغ ام ب مت األلغ
ضررة    ي دولة وثمان99رضیة إلى أن ھناك    وتشیر أبحاث مرصد األلغام األ    . والمتفجرات من مخلفات الحرب    رى مت اطق أخ  من

14.أو میادین معارك بھا/ من مناطق ألغام وبصورة أو بأخرى

5الوفاء بااللتزامات الواردة في المادة 

ن  . حظر األلغاماتفاقیة من 5 للوفاء بما ورد بالمادة المطلوبةال ینبغي أن یكون ھناك أي لبس حول الشروط           حیث یطلب م
ة ك رفل دول ر  ط د وتطھی ة تحدی اطق ال كاف ةمن عة الملغوم ضون  ل الخاض ي غ یطرتھا ف اریخ  10سیادتھا أو س ن ت وام م  أع

شمل ذلكفإن  ،5تنص المادة  كما   و 15.لالتفاقیةانضمامھا   ى   –  ی د أدن ي    – كح اطق الت ة المن شتبھ  معاین ضادة     ی ام م ود ألغ ي وج  ف
                                                                

ففي مسودة . ضد األلغام بالتنمیة مبادئ وإرشادات لربط العمل بوضع مركز جنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة على قام 10
 ة وفاء الدولفي ضماناألخذ بزمام المبادرة ) 1:  المختصة بالعمل ضد األلغام وھيوطنیة الة أربعة مبادئ للسلطتم تحدید، 2007 حزیران/یونیو

 خطط التنمیة في العمل ضد األلغام إدماج التأكد من) 3 ؛مخلفات الحرب المتفجرة/مشكلة األلغامل إظھار الملكیة الوطنیة) 2بالتزاماتھا القانونیة الدولیة؛ 
 بین وماضمان تبادل المعلومات والتعاون عبر القطاعات ) 4 ضمان اتساق العمل ضد األلغام مع التنمیة؛ الوطنیة من أجل أو اإلقلیمیة أو شبھ الوطنیة

.www.gichd.org ،"األلغامب المتأثرة للدول دیةخطوط إرشا: الربط بین العمل ضد األلغام والتنمیة"الجھات الرئیسیة؛ انظر 
األلغام ومخلفات ب  التلوث، إال أن على المستوى الوطني ضئیًالیعّدعلى سبیل المثال، بالرغم أن التأثیر االقتصادي االجتماعي في اإلكوادور  11

 األكثر تضررًا" شوار وأتشوار "قبیلتي وكانت لسكانیة المنخفضة؛ذات الكثافة ا للخطر في المناطق الحدودیة ھاعرضی سبل العیش ویقیدالحرب المتفجرة 
. بأعمال الصیدیقومون فیھا ویزرعونھاعلى وجھ الخصوص حیث منعوا من الوصول إلى مساحات شاسعة من األراضي التي 

 في ،إلكوادور وفي منطقة أمازوناس في بیرو ولوجا ومورونا سانتیاجو في او األورأقالیم إزالة األلغام في ات عملیورد أن ،على سبیل المثال 12
 من سكان تلك 500000 متوقع أن یستفید منھجسر دولي ُیو إنشاء ثالث طرق رئیسیة ، قد ساعدت على الواقعة بین الدولتینأثرة المتالمنطقة الحدودیة

.المناطق
  ملموسًایحرز تقدمًا"أن المكتب اإلثیوبي للعمل ضد األلغام  إلى 2007-2006 في أجراهتوصل مركز العمل ضد األلغام في إثیوبیا في تقییم  13

 في جھود إعادة االستقرار وإعادة التوطین في المناطق المتضررة من الحرب في  ملحوظًا األلغام إسھامًاإزالةوقد أسھمت عملیاتھ في . إنشائھمنذ 
".اطق وعزز استعادة إثیوبیا لعافیتھا في فترة ما بعد الحرب مما أعطى ممیزات اقتصادیة واجتماعیة لتلك المن،ي وأفارامنطقتي تیجر

 أو میادین مناطق ملغومة  التي تعاني من)بالخط المائل(الثمانیة  مناطق وال)بالخط العریضالدول األطراف  (99فیما یلي أسماء الدول الـ 14
:معارك

ر     أبخازیا، ا، الجزائ ا، أن   ،أفغانستان، ألبانی ا،  ،والغ  أرمینی ان،     أرمینی دي،            أذربیج ك، بورون نة والھرس ان، البوس ضاء، بوت یا البی نغالدیش، روس ب
شاد ا، ت شان، كمبودی شیلي، الشی صین، ت ا ، ال اج، كرواتی احل الع وك، س زر ك ة، ج و الدیمقراطی ة الكونغ و، جمھوری ة الكونغ ا، جمھوری ا، كولومبی ، كوب

وادور      وتي، اإلك صر،    قبرص، الدانمرك، جیب سلفادور، إریتری   ، م سا      ال ا، فرن تونیا، إثیوبی وتي  (ا، إس ان،    )جیب ا، الیون ساو،    ، جورجی ا بی اال، غینی غواتیم
دوراس د، ھن سیا، الھن ران، إندونی راق، إی رائیل، الع ا، إس وفو، األردن، كینی ت، كوس استان، الوس، كیرج، الكوی ان، التفی ا، لبن ا، لیبیری ا، لیبی ، لیتوانی

سابقة، م الفیة ال دونیا الیوغوس ة مق دوفاجمھوری ا، مول ا، الوي، موریتانی ود، منغولی ل األس رب، الجب ق، المغ ارموزمبی ا، /، ماینم ابورم یم ن ورنو غإقل
یا،   بنما، بیرو، الفلبین، فلسطین، كوریا الشمالیة، عمان، باكستان،  النیجر،  واغنیكارا، نیبال،   نامیبیا،  كاراباخ دا، روس دا ، بولن سعودیة،  روان سنغال،  ، ال ال

ریالنكا،       أرض الصومال ، الصومال،   ، جزر سلیمان  صربیا، سیرالیون  ة، س ا الجنوبی وازیالند  ، كوری سودان، س وریا،  ال ایوان ، س د،   ، ت ستان، تایالن طاجك
دة ، أوكرانیا،   تونس، تركیا، أوغندا   د  (المملكة المتح ستان،  )فوكالن انواتو ، أوزبك زویال ، ف ام،  فن ة،  ، فیتن صحراء الغربی ا   ال یمن، زامبی ابوي ،ال د .  زیمب  وق

یة       دول أضاف مرصد األلغام األرض اطق ال/ال رة        من رب المتفج ات الح أثرة بمخلف دول      المت سابقة لل ة ال ى القائم أثرة  إل رى     ب المت دیالت أخ رت تع ام وأج األلغ
دة        : علیھا ات المتح م   (حیث تم حذف الوالی ضم   رغ ت ت ا مازال اطق  أنھ ة  من ي م ملغوم ع  ف دریب واق یفت  و؛) الت ة ف     أض وك وجمھوری زر ك ان وج  انواتو بوت

ا    حیثمخلفات الحرب المتفجرة بھا  كما لم تدخل في ھذه القائمة دول أخرى ؛)حیث توجد بھما بؤر من مخلفات الحرب العالمیة الثانیة   ( أثر بھ م تت  أو أنھا ل
ي       غأما بن . بھالم یعرف أنھا تأثرت      دوراس، فھ ھ الدیش وجیبوتي وھن د تواج اً  ًا تھدی یة    متبقی ام األرض ن األلغ ر  رغم أنھ ب  م أثرة ا ال تعتب ام  ب مت وم  باأللغ مفھ

. على جزر فوكالندسیادتھا المزعومة بمقتضىاأللغام ب متأثرة األرجنتین أنھا تزعمإضافة إلى ذلك، .  حظر األلغاماتفاقیة من 5المادة 
ذاتي و       ،"ذات السیادة" تشمل كافة أراضي الدولة    السیادة 15 الحكم ال ع ب ي تتمت الیم الت ك األق ي ذل ارج       ال بما ف ة خ ا والواقع ة لھ رى التابع اطق األخ من
ر     تھا علیھا،س سلطر األراضي األخرى التي تحتلھا أو تما   فتشمل  السیطرة أما ،أراضیھا ر غی ة أو یعتب ى معارض رعي  حتى وإن كان ھذا االحتالل یلق . ش

ضمن      السیادة أو السیطرة    و ة  كل على حدة تت سؤولیة قانونی اً    م ین مع ستلزم االثن ال ی رف       المن و .؛ ف ة الط یادة الدول ت س دخل تح ي ت ن واطق الت ضع  لك  ال تخ
زام  أیضًا تدخل  )مثل المناطق التي تحتلھا الجماعات المسلحة غیر الحكومیة       ( الفعلیة   تھاسیطرل ذا االلت ساھل    إال ،في ھ دولي یت انون ال ة   أن الق ي حال دم  ف  ع

. الظروفھذهقدرة الدولة على التدخل في مثل 
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ود             د وج ة یتأك ل منطق ر ك اً        لألفراد بھا وكذلك تطھی ا وفق راد بھ ضادة لألف ام الم ة   األلغ اییر الدولی إن    16. للمع م، ف ن ث اء   وم االكتف
ى    المطلوبة المؤقتةالشروط أحد  یعدالرغم أنھب، 5 بالمادة  ال یمثل وفاءً   لتمییز المناطق الملغومة   "دائم "بوضع عالمات بشكل   إل

. الملغومة تطھیر المناطق أن یتم

یاج  مختلفة، لتفسیرات  عرضة وھو   ، حظر األلغام  اتفاقیة في" راث اآل خال من "لم یظھر مصطلح      كأن یقصد بھ عمل س
ي    أو أنھ ال توجد ضرورة لتطھیر  الملغومة، بعض المناطقتطھیر من  دائم بدالً  ة ف اطق األراضي الملغوم ة أو    المن ر المأھول غی

ا     ادة   ف. التي یصعب الوصول إلیھ ن    5الم ة  م ام      اتفاقی ر األلغ سمح    حظ ل ال ت ذه  بمث تثناءات ھ ا أن  . االس ر    كم ة لحظ ة الدولی  الحمل
17. األلغام األرضیة ال تؤید استخدام ھذا المصطلح

ون  ال على أن  االتفاقیةولم تنص    ام   "دولة البد أن تك ن األلغ ة م ادة      " خالی ات الم ت بالتزام د أوف ا ق تعلن أنھ د  ف 18 .5 ل بع
ام     لغام وتطھباأل تلوثھا المناطق التي یشتبھ في   التحقق من  ود األلغ د وج ي تأك ا، یر كافة المناطق الت اء    بھ م الوف ن ث ات  وم  بالتزام

ي     .  في السابقبھاقد یتم في المستقبل اكتشاف مناطق لم یعرف عن وجود األلغام           فإنھ   ،5المادة   االت، ینبغ ذه االحتم ل ھ ومن أج
ن    أو   المتبقیةاإلبقاء على تطھیر األلغام      تخلص م رة    ال ذائف المتفج ي   ؛ الق اطق   ینبغ ر المن ة تطھی دیثاً     الملغوم شافھا ح م اكت ي ت   الت

19 .7 اإلبالغ عنھا بشكل واف في تقاریر الشفافیة الواردة في المادةبدون تأجیل و

5 بالتزامات المادة الوفاء في المحرزالتقدم 

ات    أطراف دول   عدة في    ملحوظاً  أحرزت برامج مكافحة األلغام تقدماً     في حین  اء بااللتزام ادة     نحو الوف ي الم واردة ف ، 5 ال
ام   .  التقدم في دول أخرى كثیرة لیس على المستوى المطلوب          معدل فإن ا ع الل  2004وفي خطة عمل نیروبي التي تم إقرارھ  خ

ة     بضمان عدم المطالبة     األطرافمؤتمر المراجعة، تعھدت الدول      د النھائی د المواعی ادة     تمدی ي الم ا ف ددة لھ ن  5 المح دد  " إال م ع
.األطرافمن الدول " دقلیل، إن وج

                                                                
ى         "اءاالنتھمبادرة  "تسعى   16 ائي إل دة اإلنم سریع  التابعة لبرنامج األمم المتح ي       ت دول الت ي ال ام ف د األلغ ل ض ؤدي     العم وف ت ود س شتركة الجھ   الم

ز  االنتھاءوبالرغم أن مبادرة .  مالیین دوالر إلى حل مشكلة األلغام األرضیة في المھلة الزمنیة المحددة10 التي تصل إلى  ستثمارات  واال  تھدف إلى التركی
ة المسح والتطھیر   لتنمیة قدراتتسعى أیضًا فإنھا التي تنص علیھا االتفاقیة،  تمشكلة األلغام المضادة لألفراد في محاولة للوفاء بااللتزاما       على   ن   الوطنی م
ام   تحقیق الملكیة الوطنیة   مخلفات الحرب المتفجرة و    تطھیر أجل د األلغ ون  .  لبرنامج العمل ض ث تك درات  بحی زة   الق ة مجھ ة م والوطنی ع   درب ل م ة   للتعام أی

الة إلكترونی  .  االتفاقیةأن یتم الوفاء بالمواعید النھائیة المحددة في بعد تظھر قد متبقیةمشكلة ألغام    ن  ةجاء ذلك في رس ابات   م سا س د    ،یریملی ل ض دة العم  وح
.2007 آب/غسطسأ 22 ،، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتعافيمنع الصراعاتمكتب ب ،األلغام واألسلحة الصغیرة

.2006 أیار/مایو ،"5التزامات المادة ب الوفاء آراء حول "الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة 17
doc.2006May-Fulfillment5Article/lefi/413788/22248/download/content/org.icbl.www

ي   ءعلى الرغم من اإلعالن عن االنتھا      1918 ر ف و  من أعمال التطھی ران /یونی ي         2004 حزی ة ف دول األمریكی ة ال ت منظم د الحظ دوراس، فق ي ھن  ف
ة  ،دیة والسیما في المناطق الحدو،وقوع حوادث ألغام في المستقبل خطر  عرضة ل م ستظلنفس العام أن بعض المناطق       ا زرع بسبب طبیع ل  و م األلغ العوام

ر  " مخالیة من األلغا " أصبحتلكن ال یمكنھا االدعاء بأنھا، و5 وتشیر المعلومات المتاحة أن دولة ھندوراس قد امتثلت لشروط المادة         . البیئیة ویستلزم األم
. األلغامإلزالة وجود عناصر متبقیةاستمرار 
ود ألغ   من  رغم  فبالذلك  ل 19 ة ام احتمال وج وتي   متبقی ي جیب ى ( ف ب إل ا  جان ا   م األلغ ي زرعتھ ي        الت ا ف ابع لھ ذخیرة الت ستودع ال ول م سا ح ة فرن   منطق

ة    قامم أن برنامج العمل ضد األلغا    ولكن بما ،  )الدوده ر كاف اطق  ال بتطھی ة من ة  الملغوم ام    ن، فل المعروف ود ألغ ع وج ة  یمن ات     متبقی اء بالتزام الن الوف ن إع  م
. 5المادة 
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 20 2010-2009 في الفترة 5 محددة في المادة الملَزمة بمواعید نھائیة األطرافالدول 

 التطھیرانتھت من 
المطلوب

 لم تتحقق من
الملغومةمناطق ال

 تفي بمھلة قد
العشر سنوات

 تفي ال یتوقع أن
بمھلة العشر سنوات

ألبانیانامیبیاكوستاریكا
ر جز(األرجنتین 

)فوكالند
جمھوریة مقدونیا 

الیوغوسالفیة السابقة
البوسنة والھرسكالدنماركالفلبین

كولومبیاجیبوتيواتیماالغ
تشاداإلكوادورھندوراس
كرواتیا)جیبوتي(فرنسا سورینام

موزمبیقاألردن
النیجرمالوي

بیروواغنیكارا
السنغالرواندا
طاجكستانسویسرا
تایالندتونس

أوغندا
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زیمبابوي

دة   ،2009 ستحل مواعیدھا النھائیة في التي  األطرافوقد عجزت أربع من الدول   ة المتح  وھي فرنسا والنیجر والمملك
ر  االتفاقیة في احترام الشرط الوارد في بر فشًال وھو ما قد یعت، التطھیر الرسمیةعملیات عن البدء في   ،وفنزویال اطق  ال بتطھی من
ة     لسیادة أو السیطرة الفرنسیة   ل الخاضعة والمنطقة الملغومة ". بأسرع ما یمكن   "الملغومة ة المحیط ذخیرة      ھي المنطق ستودع ال  بم

 ھ یتم إجراء، ذكرت فرنسا أن2007سان نی/وفي أبریل. الواقع في منطقة الدوده في اإلقلیم الخاضع للسیطرة الفرنسیة في جیبوتي   
وال    – االنتھاء منھا وسوف یتم ،كافة االستعدادات الالزمة للبدء في عملیة التطھیر بأسرع ما یمكن        ع األح ي جمی ل  – ف ول   قب حل

ي     . 2009آذار  / مارس 1لفرنسا في   الموعد النھائي    دء ف أخر الب ات ومع ذلك فقد ت راً  عملی ر كثی ررات واض  ب   التطھی . حةدون مب
. من منطقة الدودهًا واحدًا لغمُیزال، لم التي مرت على انضمام فرنسا لالتفاقیة الثماني سنوات على مدىو

 منذ  طفیفًا تقدمًافلم تحرز سوى – 2009أیلول /سبتمبرفي األول من   5وموعدھا النھائي المحدد في المادة       -أما النیجر 
سودة خط دمت م اأن ق ام تھ ة األلغ رة لمكافح ات اللج2006-2004 للفت اء اجتماع ر ا أثن ي فبرای دت ف ي عق ة الت باط /ن الدائم ش

2004 .21

سبة للم دة موبالن ة المتح ائي  –لك دھا النھ ارسوموع ن م ي األول م اطق – 2006آذار /ف دیھا من ة فل زر ملغوم ي ج  ف
یطرتھا       تمارسفوكالند التي    یادتھا أو س ا س ضاً        ، علیھ ین أی دعي األرجنت ي ت یطرتھا علی  والت ا  س و  . ھ ي یونی ران  /وف ، 2006حزی

صف  إال أنھ  .االتفاقیة بالتزاماتھا المحددة في بالوفاء تتعھدأنھا ب المملكة المتحدة   صرحت دة     2007في منت ة المتح ن المملك م تك  ل
رض و. یات أو خطة عمل ًا واضح ًا زمنی  جدوالً تحتى وضع أو   ،قد بدأت عملیات التطھیر الرسمیة      ذكرت المملكة المتحدة في مع

سم          "أن لالتفاقیةب التأخیر الطویل منذ انضمامھا      اسب أل تفسیرھا سیادة تت ھذه المفاوضات الثنائیة التي تجري بشأن النزاع على ال

                                                                
ون    العمود 20 اطق   ال" المعن ة من دة   الملغوم ر المؤك ضمن  "  غی ي ال    یت راف الت دول األط ا      زالی ال د بھ ت توج ا إذا كان ح م ر واض اطق   غی ة  من  ملغوم

ادة  2 للفقرة  مسح وفقاً ال مزید من عملیات  تطلب  مما ی  ومساحة ھذه المناطق إن وجدت،     زعم . 5 من الم ت       وت د وأعلن زر فوكالن ى ج یادتھا عل ین س  األرجنت
. أنھا متأثرة باأللغام7 المادة یر تقرفي

ات اللج      21 ر اجتماع ضر النیج ي   الم تح ة ف ستجدات   2007 و2006 و2005ن الدائم رض م ام أو ل    لع ة األلغ ي إزال ا ف ن    ت جھودھ ساعدة م ب الم طل
.الدول األطراف األخرى
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شعب والتعقید  أنھا عملیة بالغة    ب ة          ". الت ات الثنائی سلك المفاوض اج م ضطرة النتھ ن م م تك دة ل ة المتح ر أن المملك اك   ؛غی یس ھن  ل
. عملیات إزالة األلغام في وقت سابقعدم بدءھایبرر سبب فني 

ول   ب على المأل - 2009تشرین األول /في األول من أكتوبروموعدھا النھائي  – فنزویال  وصرحت ى حق أنھا ستبقي عل
اء   كما أنھ یحمل شبھة عدم االمتثال لشرط الو من االتفاقیة،1 للمادة وھو ما قد یشكل انتھاكاً (األلغام القائمة لألغراض الدفاعیة      ف

رحت ، 2007نیسان /ن الدائمة التي عقدت في أبریلاوفي اجتماعات اللج. )5لتطھیر المحددة في المادة    ابمھلة   زویال  ص ا  ب فن أنھ
د  أل أي تقدم لم تحرز    د نھا لم تج دیالً بع ة         ب دھا البحری ة قواع ستخدمة لحراس راد الم ضادة لألف ام الم ن األلغ ا .  ع دت وزارة  كم  أك

.5 في المادة المھلة المحددة یدمدت أنھا بصدد إعداد طلب ل2007تموز /وخارجیة فنزویال في یولی

ادة  اھمات التزاممازالت لذلك التلوث المتبقي في نامیبیا والفلبین،   درجة على وجھ التحدید     ال یعرف و ر  5 بموجب الم  غی
. واضحة المعالم

ارس        ھاموعد( البوسنة والھرسك    وصرحت ن م ي األول م ائي ف ات اللج   ) 2009آذار / النھ ي اجتماع ي   اف ة الت ن الدائم
داد      " 5تزامات المنوطة بھا بموجب المادة للن تتمكن من الوفاء باال    "نیسان بأنھا   / أبریل 7عقدت في    ي إع دأت ف د ب ا ق ب  وأنھ طل

ام    وإستراتیجیتھا. تمدید ة األلغ رة   ل لمكافح دف إال ل     2009-2005لفت رة             ال تھ ر المنفج ذائف غی ام والق ر األلغ ل خط ا  تقلی وتأثیرھ
". إلى مستوى مقبول"االجتماعي واالقتصادي 

ن          فإن،  درجة تلوثھا باأللغام  وفي ضوء    ة م صبح خالی ي أن ت ام   آ الرؤیة متوسطة األجل التي تبنتھا كمبودیا ھ ار األلغ ث
ل  22 .2012بحلول عام    سان  / وفي أبری ن ، 2006نی ة     أعل ة الكمبودی ام للجمعی ین الع ام   األم ة األلغ ساعد لمكافح ضحایا أن   وم ة ال

اء  ستطیع الوف ن ت ا ل ائيكمبودی د النھ ستلزم " وأن بالموع ر ی داألم ةتمدی ر ،" المھل دة وذك ن م صح ع ة ستف د أن الحكوم  التمدی
. األسباب التي دعتھا لذلك بالتفصیل عند التقدم بطلبھا وسوف توضحةالمطلوب

شاد     2007نیسان  /وفي أبریل  ائي   (، أعلنت ت دھا النھ ن   موع ي األول م وفمبر ف اني   /ن شرین الث الرغم   )2009ت ھ ب  أن أن
راً  قد" كیلومتر مربع 1081 كیلومتر مربع من المساحة األصلیة المقدرة بـ      10 أقل من تطھیر   دو مثی ق     یب ھ یتواف سخریة، إال أن  لل

اطق ذات   كیلومتر مربع م 616,5 والتي تبلغ بالتحدید ،" بالمائة من إجمالي المساحة    57 لنحو المساحة   تخفیضبالفعل مع    ن المن
ر ط األث نخفض والمتوس ع الم ك، . والمرتف ع ذل ةوم إن قل ات ف ن عملی ة ع ات المتاح سح، المعلوم ات الم ي عملی دم ف طء التق  وب

.5 المادة بموعدھا النھائي المحدد في أن تشاد لن تفي إلى وامل تشیر كلھا ع ونقص التمویل،التطھیر

ي و ایو ف ار  /م ا  2006أی ذرت كرواتی ن ح رص  م اوفاء أن ف د  بالھ ا  موع ائي لھ ارس النھ ن م ي األول م  2009آذار / ف
ام  قام المركز الكرواتي   1998ومنذ عام   ". ضئیلة للغایة " إطالق  لمكافحة األلغ ي     613 ب ن األراض ع م ومتر مرب ات  كیل  للمجتمع

ي والمسح العام أو  المحلیة نتیجة ألعمال إزالة األلغام       ة   .  الفن ي بدای رت ، 2007وف ا أن أ ذك ال   كرواتی سح عم افیة   الم ام اإلض  الع
ع   1000 نحو إلى   المقدرة الملغومةمناطق  الستعمل على خفض     ل   .  كیلومتر مرب ي أبری سان   /وف دول      2007نی ا ال ت كرواتی ، أبلغ

).كم الا ھذت حقق یسبق لھا أنرغم أنھ لمب ( كیلومتر مربع سنویًا40 بقدرتھا على تطھیر حوالي األطراف

                                                                
، 2005 آذار/مارسل ضد األلغام ومساعدة الضحایا، فنوم بنھ،  للعمل ضد األلغام، الطبعة الثالثة، الجمعیة الكمبودیة للعموطنیةستراتیجیة الاال 22

.7ص 
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)2كم (2006 - 2002 في الفترة إزالة األلغام في كرواتیا
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ي         لمكافحةأعدت اإلكوادور خطة عمل      ائي  رغم أن ب  ،2010 األلغام تحدد االنتھاء من عملیات التطھیر ف دھا النھ  موع
ادة      وبر       5المحدد في الم ن أكت ي األول م شرین األول    / ف وادور  إال أن  .2009ت رت   اإلك د ذك ا   ق تبذل  " أنھ ة    س ود الالزم ل الجھ ك

اك     وقد زعمت أیضاً  .". . .2009 فيلالنتھاء من عملیات التطھیر      صرین  أن ھن ا    ی أساس  عن ائي   ین اللتزامھ د النھ دد  بالموع  المح
ادة  ي الم دات : 5ف ةالمع دولي المیكانیكی الي ال دعم الم بة وال ل.  المناس شروع وقی اك م ھی أن ھن ین  مول ي لتمك اد األوروب  االتح

". 2010في خالیة من األلغام المضادة لألفراد الوطنیة تحقیق ھدف إعالن أراضیھا "اإلكوادور من 

م      ن وفي األردن ل دود            ات عملی  تك ى ح ة عل ام الواقع ول األلغ ر حق وریا   ھا تطھی ع س شمالیة م ع أن  والم ، ال ستغرق توق  ت
ایو  النھائي المحدد  الوفاء بموعدھا  قدرتھا على    في الشك   مما أثار  ،2007نیسان  / في أبریل  قد بدأت  ،عامین ار  / في األول من م أی
د ُذ. 2009 بق وق ا س ر فیم صبح الدول"ك ط ألن ت سعى فق ول ةأن األردن ال ت ام بحل ن األلغ ا م ن خلوھ ي یعل ى الت ة األول  العربی
". في األعوام القادمةلمكافحة األلغام ًا إقلیمیًا تطمح ألن تصبح محورنھا أیضًاأ، بل 2009

ائي  وموعدھ –وفي موزمبیق    ارس      ا النھ ن م ي األول م م       - 2009آذار / ف امج األم ین لبرن شارین الفنی ر المست ر كبی  ذك
دة   ائي المتح ھ  اإلنم ار     " أن ي االعتب ذ ف ع األخ ع م سیناریوھات جمی ي   ال ام      الت ة األلغ ات إزال دم عملی یط بتق ى اآلن تح ة حت  والمھم

ق   ة موزمبی ح أن حكوم ن الواض ھ م ستقبلیة، فإن تالم دطلب س د موع ائيتمدی ى ...ھا النھ ل حت ن المحتم ة م ي ." 2010 نھای وف
تم    و تمدید؛، شرعت موزمبیق في اإلعداد لطلب    2007آذار  /مارس ع أن ی ب فیتوق ھ إذا حصلت على الموافقة على ھذا الطل  دمج

.2010-2007 للفترة لمكافحة األلغامفي الخطة القومیة 

ایو       موعدھا النھائي (وا  غوفي نیكارا  ن م ي األول م ار / ف ن             )2009 أی اء م ي االنتھ ا ف ى رغبتھ دفاع عل دت وزارة ال  أك
ر   ات التطھی ارا . عملی ر أن نیك ت  غغی ات      5وا طلب ل عملی دولیین لتموی انحین ال ن الم ي م ین دوالر أمریك ة  مالی ام  إزال ي  األلغ ف

.2010 أو 2009 األلغام إلى عام إزالة وذكرت أنھ بدونھا ستمتد أعمال ،2008 و2007عامي 

رو ي بی ائي مو(وف دھا النھ ارس ع ن م ي األول م دمت )2009آذار / ف ام  ق ة لع ة المراقب ة  2006 بعث شروع التابع للم
دور      و اإلكوادور وبیرو     بین المشترك اء الممول من االتحاد األوروبي إلزالة األلغام في منطقة جبال الكون د  ل الثن اون الجی  إال ،لتع

. ضئیال في تنفیذ المشروعرو التي أحرزت تقدمًا وخاصة في بی،أنھا الحظت وجود بعض المشكالت اإلداریة

زم   ب 2007نیسان / في أبریل،زالة األلغامإل رغم التأخیر الشدید في إعداد برنامج ، السنغال وصرحت دت الع أنھا قد عق
ادة        "على   ن   5احترام التزاماتھا المنصوص علیھا في الم ة  م مان   االتفاقی ى ض دمیر  وعل ي     ت راد ف ضادة لألف ام الم اطق   األلغ المن

ستطاع وذلك ب – 2009آذار / مارس–الواقعة تحت سیادتھا أو سیطرتھا خالل المھلة المحددة    ع أن  ". قدر الم ن المتوق ساعد  وم  ت
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دة               م المتح امج األم ع برن سنغال م ا ال ائي االتفاقیة التي أبرمتھ ي   اإلنم و ف ران  /یونی ى حزی ة      عل ي نھای ا ف سنغال بالتزاماتھ اء ال  وف
.األمر

ائي  (الند   تای ولم تكن  ایو       موعدھا النھ ن م ي األول م ار   / ف ام          و ،)2009أی ة األلغ ات إزال ن عملی وام م بعة أع د س د   ،بع ق
ن        ، كیلومتر مربع  20 طھرت سوى  ل م ل أق ا یمث ي ُح             1 مم ا والت شتبھ بھ رة الم اطق الخط ن المن ة م ي   بالمائ  4و، 2001ددت ف

ـ درة ب ساحة المق ن الم ة م د500بالمائ ي یعتق ع الت ومتر مرب د  كیل ي تایالن ام ف ة األلغ ز مكافح ام مرك ة باأللغ ا ملوث الل . أنھ وخ
ذل     "، ذكرت تایالند أنھ 2007نیسان  /ن الدائمة في أبریل   ااجتماعات اللج  ي ب رة الت ود الكبی ن الجھ ب   ناھابالرغم م إن طل د ، ف  تمدی

ة      لن یثنینا بأي حال التمدید ھذاطلب  " أن وأضافت،"مھلة إزالة األلغام قد یكون حتمیاً      ود إلزال ذل الجھ ا وب عن الوفاء بالتزاماتن
دیرات   ". في أقرب وقت ممكن واقعیاً    األلغام داخل أراضینا     شیر تق د      وت ي تایالن ام ف ة األلغ ز مكافح ى     مرك اج إل ھ یحت ى أن  12 إل

اً   . ملیون دوالر للقیام بعملیات التطھیر لألعوام الخمسة القادمة        د طلب دم تایالن د  لكما أنھ یتوقع أن تق ائي  تمدی د النھ ددة   الموع  المح
. 2008آذار / بحلول مارس5لھا في المادة 

امج        – 2009آب  / في األول من أغسطس    وموعدھا النھائي  –كانت أوغندا   و ي برن دء ف ي الب ة ف ة الحرك ة   بطیئ لمكافح
الل ن     2006ولم تبدأ أعمال التطھیر حتى عام  . األلغام وظ خ شكل ملح سارعت ب د ت ام    إال أن وتیرة العملیات ق س الع ي ف ھر  وف  ش
ھ                 . 2007نیسان    /أبریل دا أن ي أوغن ام ف ة األلغ ز مكافح دیر مرك ول  "وقد ذكر م ع أن  2009بحل درة     ت یتوق دا الق دى أوغن ون ل ك

رة   على التخلص من  و  الفنیة، مسحال بعملیاتالكافیة على القیام     ذائف المتفج ر     و الق ات التطھی ام بعملی ى القی ي  عل ز   الت ن مرك تمك
دمیر م في أوغندا من     مكافحة األلغا  ة               ت ي األوغندی ل األراض دھا داخ م تحدی ي ت راد الت ضادة لألف ام الم ة   ".  األلغ اف أن خط وأض

ى  د عل ام تعتم ة األلغ صراعات "مكافح اء ال ى انتھ سالم وعل ات ال ة لمفاوض ة اإلیجابی ائي ف. النتیج د النھ بالموع اء المرتق  للوف
".العامل یعتمد على ھذا 5بااللتزامات الواردة بالمادة 

ائي  (وقد زعمت الیمن   دھا النھ ارس   موع ن م ي األول م سافات        )2009آذار / ف ى م ام عل ض األلغ ود بع سبب وج ھ ب  أن
ودة  إزالتھا باستخدام التقنیات    ال یمكن عمیقة تحت الرمال المتحركة      تراتیجیة . الموج یمن    واإلس عتھا ال ي وض ام   الت ة األلغ  لمكافح

اطق الت     "ھي ضمان أن تكون    نفت    كافة المن ا ي ص دیدة    بأنھ طة   و ش ر متوس ذلك    األث ضة     27 وك اطق منخف ن المن ة م ر  بالمائ  األث
ارس  قد تم تطھیرھا    ) كیلومتر مربع  147( ھر م دث تقاریر  ". 2009آذار /بنھایة ش ي أح ا وف ة  ھ ادة  ب الخاص یمن   7الم رت ال ، ذك

.االتفاقیة بمتطلبات عن الوفاء تعجز ةإستراتیجی وھي  المتبقیة، من حقول األلغام16 لوضع عالمات دائمة علىأنھا تخطط 

سیھ  إستراتیجیةخطة ) 2009آذار / في األول من مارسموعدھا النھائي (أعدت زیمبابوي و صوراً   خم ضع ت ر  ت  لتطھی
ر  ،2009 بحلول   الملغومةمناطق  الكافة   ن    إال أن عملیات التطھی ر ع أخرة بكثی دول  مت رر،   الج ي المق ث  الزمن م     حی د ت ن ق م یك  ل

ر   وى تطھی والي س اطق 40 ح ن المن ة م ة  بالمائ ل  الملغوم ول أبری سان /بحل رح. 2007 نی ي   وص ام ف ة األلغ ز مكافح دیر مرك  م
ي       ...2009 المحدد لھا في بالموعدزیمبابوي لن یكون بمقدورھا الوفاء  "أن  بزیمبابوي   ام الت ول األلغ اق حق ن نط ضح م  وھذا یت

سحھا    تم م م ی ي ل ك الت سحھا وتل م م اف . "ت ن "وأض ا    نآلانح ددة لن ة المح د المھل ب لم داد طل صدد إع وي  ب ل  ونن ھ قب تقدیم
". سنة لالنتھاء من العملیة20یستغرق األمر مدة ال تقل عن قد التمویل الحالي ظل  في .2008شباط /فبرایر

5 بالمادة الخاصة التمدیدمعاییر مراجعة طلبات 

ى   من بین  5المادة ب الخاصةتھا لوفاء بالتزامال في سعیھا    الطرف أداء الدولة    یكون أن   ینبغي م عل المعاییر الموضوعة للحك
ات  دطلب یة و. التمدی ام األرض ر األلغ ة لحظ ة الدولی دالحمل ًا تؤی دول   تمام سابع لل اع ال ي االجتم ا ف م إقرارھ ي ت راءات الت  اإلج

دول    األطراف شجع ال راف   وت راءات         األط ك اإلج زام بتل ى االلت اذج الط        ، عل تخدام نم ك اس ي ذل ا ف ا     بم ى بھ ات الموص دیم  لب وتق
دول   الطلبات   راف قبل تسعة أشھر من اجتماع ال ذي  األط ھ یتم س  ال رار  خالل اذ ق شأنھا  اتخ ة،   23. ب صفة عام وز  ال وب نح  یج أي  م

ب  ل قویة الحجةتوافر أسباب ت فعندما .األطرافمن الدول  دولة   ألي   مفتوح تلقائي أو    تمدید د، طل ي  التمدی تم   ینبغ نح  أن ی صر  م أق
 مقدمة الطلب لم الطرفوفي حالة تقدیم دلیل یثبت أن الدولة . التمدید وأن تتم مراقبة التقدم الذي یتم إحرازه أثناء فترة     نةمدة ممك 

.ح عند اتخاذھا للقرارووضب األخرى ذلك األطراف المحددة لھا، فینبغي أن تذكر الدول األولیة للوفاء بالمھلة ًا كافیًاتبذل جھد

ة الدول   د الحمل اك ثالث   وتعتق یة أن ھن ام األرض ر األلغ ة لحظ یة  ةی ل أساس ذ  عوام ب أن تؤخ ي  یج سبان ف ة  الح د مراجع  عن
: وھيالتمدیدطلبات 

                                                                
، 2007 نیسان/أبریل، جنیف، "التمدیدلحكم على طلبات ل  المقترحةمعاییرال"، الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیةانظر  23
extreq/ocsd07isc/news/org.icbl.www.
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ادة  الطرف دلیل على التزام الدولة     وجودضرورة  -1 ن    "5 مقدمة الطلب بتنفیذ بنود الم ا یمك رع م د   و."بأس ضمن  ق یت
ذ       بما في  (لمكافحة األلغام  برنامج قومي    وجودھذا الدلیل    ة للتنفی شریعات الالزم ك الت ة     ؛) ذل ة إلزال ة مالئم شاء آلی  وإن

ي   ولالتفاقیة؛ االنضمام بعد بأسرع ما یمكن  أو نشرھااأللغام أو التعاقد علیھا    ة ف درات  زیادات ملحوظ ام   ق ة األلغ  إزال
ت و رور الوق ة بم ل ؛اإلنتاجی ام وطني الوالتموی ة األلغ امج مكافح ع ، لبرن د م ھ؛ بزیادالتعھ ساحات   اإلبت ن م الغ ع

ا األراضي التي تم     ي         إطالقھ لیة الت ساحات األص ى الم سبة إل ان ی   كن ي  شتبھ ك راد     ف ضادة لألف ام م ى ألغ ا عل  ؛احتوائھ
راد        الملغومةمناطق  ل لعمل جرد شامل ل     المبذولة الجھودو ضادة لألف ام م ى ألغ اً  ، التي تحتوي عل ك وفق ضیات   وذل  لمقت

.5 من المادة 2الفقرة 

رورة -2 ومض ة أن تق رف الدول بالط ة الطل دیم مقدم دة   بتق رر م ام تب ة األلغ ات إزال تراتیجیة لعملی ة اس د خط   التمدی
شمل .  بدقة التكالیف وینبغي أن تكون تلك الخطة واقعیة وأن یتم تقدیر      24.المطلوبة ة كما یتعین أن ت ًا     الخط فًا دقیق وص

ھ    ة    لما تقوم ب رف  الدول ب    الط ة الطل ة      ، مقدم ع خط ك وض ي ذل ا ف ة لت بم ة     عبئ ة والدولی صادر المحلی ن الم وارد م .  الم
رف  دولة ةطلب من أیُییجب أن و.  والتنمویةالوطنیةوینبغي للخطة كذلك أن تعكس األولویات        دم   ط م تق ذه  ل ة  ھ  الخط

.التمدید في طلب النظر إعادة خاللھیتم س والذي األطراف، االجتماع التالي للدول في وتقدمھا أن تعدھا

ي  المخففة في اعتبارھا الظروف    األطرافلدول  ضرورة أن تأخذ ا   -3 ل   الت ى تعطی ادة     أدت إل ود الم ل لبن ذ الكام . 5 التنفی
ون ، التي تدور فیھا صراعات داخلیة    األطرافبالنسبة للدول    ا  أو تك ل   فیھ ام      عوام ات أم شكل معوق ة ت ة أو مناخی  بیئی

ي الت     شاسعة مساحات فیھا أو تكون    ،عملیات إزالة األلغام   ن األراض شتبھ  ي م ام    ی ا باأللغ ي تلوثھ ي   ف ال ینبغ م  ، ف الحك
ة  مماثل للدول التي    علیھا بشكل  دیات   لم تضطر لمواجھ ذه التح ل ھ ضاً      .  مث رار أی اذ الق د اتخ ي عن ا ینبغ ي   كم ذ ف  األخ

.توافر التعاون الدولي والمساعدات المقدمةمدى االعتبار 

 األراضيإطالقأدوات ومعدات إزالة األلغام و

و    أراضي یُ  على للقیام بعملیات    النادرةموارد  الص  یتخصفي   إزالة األلغام     برامج تستمر ا ال تحت ى  يكتشف بعد ذلك أنھ  عل
ام ذلك، 25.ألغ ة ل اءت نتیج ادئ ج الق مب ي إط دارة  األراض ي ص ام ف ة األلغ رامج إزال ات ب دىأولوی ى م س عل سنوات الخم  ال

ل     ا اجتماعات اللج  وخالل. الماضیة سان   ن/ن الدائمة في شھر أبری ت  2007ی وع    ، تناول ذا الموض ي         ھ ث الت ن أوراق البح ة م  ثالث
ى اللج   ت عل ات      26.ناعرض سانیة أن عملی راض اإلن ام لألغ ة األلغ دولي إلزال ف ال ز جنی ظ مرك یم والح ة و التقی ات  العام عملی

ى   فعًال  التي ھي  ولكن القلیل منھا،"المشتبھ بھا" من األراضي   كبیرة مساحات أدت إلى ظھور     لقیاس األثر قد   المسح تحتوي عل
ین      فإن وكمبدأ عام،    27".ألغام ا ب راوح م ى  5 نسبة تت رة        20 إل ا خط شتبھ بأنھ لیة الم ساحة األص ل الم ن مجم ة م ي   بالمائ ي الت   ھ

 29. الحد من ھذا اإلشكاللقیاس األثر یؤدي اآلن إلىمسح ال إجراءات إال أن تحسین 28. بالفعلیتضح بعد ذلك أنھا ملغومة

ن      وفي أنغو  اس     ال تم االنتھاء م سح لقی ة الم ر  عملی ایو    أث ي م یة ف ام األرض ار  / األلغ ة    2007أی ات الثمانی ة المقاطع  لكاف
ي               . عشر رب ف ة  1968وقد حددت مسودة التقریر النھائي وجود بؤر لأللغام والمتفجرات من مخلفات الح ة محلی ص  و ، منطق خل

ن    1239 عن وجود مساحة تقدر بـلیات المسحعمأسفرت و. ضررمت ملیون شخص 2,4 حواليالتقریر إلى أن   ع م ومتر مرب  كیل

                                                                
. جزء من خطة استراتیجیة أوسع تشمل كافة جوانب العمل ضد األلغامھذا أن یكون یجباد تع في الم24
، " األجھزة المیكانیكیة في إزالة األلغام استخدامدراسة حول"على سبیل المثال، مركز جنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة،  25
 مساحة األراضي التي ادعي  إجمالي بالمائة من2,06 إال في ألغام بالفعل لم توجد ھ أنأظھرت ھذه الدراسة ،5، جدول 57 ، ص2004 أیار/مایوجنیف، 
. كیلومتر مربع290 والتي بلغت تطھیرھا

 یة الشعباتمساعدجمعیة ال و،مركز جنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیةو مركز العمل ضد األلغام في كرواتیا، عروض قدمھا 26
..www.apminebanconvention.org؛ انظر ةالنرویجی

 األراضي وإدارة أسالیب إطالق" مدیر العملیات، مركز جنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة، ، إیان مانسفیلد قدمھعرض 27
.2007 نیسان/أبریل 26تقنیات العمل ضد األلغام، جنیف،  و األلغام، اللجنة الدائمة الخاصة بإزالة األلغام والتوعیة بمخاطر"المخاطر

 متأثرة كیلومتر مربع من أراضیھا 13000 قدرت كرواتیا أن 1996 في . في بعض األحیانة المساحتخفیضمن المحتمل أن یزید نطاق  28
 ، میلجینكو فاتاریتشعرض قدمھ.  المساحةخفیضالمزید من ت مع توقع كیلومتر مربع 1044تم تخفیض ھذه المساحة إلى ، 2006وبنھایة . األلغامب

 وتقنیات العمل ضد األلغام، جنیف،  األلغام مركز العمل ضد األلغام في كرواتیا، اللجنة الدائمة الخاصة بإزالة األلغام والتوعیة بمخاطر،المدیر المساعد
في  المشتبھ ة المساحتخفیض في 2007-2006 في  أجریترضیة األلغام األلقیاس أثر مسح عملیةوفي موریتانیا، نجحت . 2007 نیسان/أبریل 26

 مع استمرار ، كیلومتر مربع فقط76إلى )  كیلومتر مربع310000( ربع مساحة أراضي الدولة من) والتي اعترف بأنھا غیر واقعیة (تأثرھا باأللغام
. المساحة التي ستؤدي إلى مزید من تخفیض2007 في الفني المسح عملیات

نغوال، على سبیل المثال، وقبل االنتھاء من عملیة المسح لقیاس أثر األلغام األرضیة، كانت تقدیرات المساحة اإلجمالیة لألراضي الملغومة في أ 29
كحد أقصى  الملغومة كیلومتر مربع من المناطق 1239قد حددت   كانت عملیة المسح2007أیار /وبحلول مایو.  كیلومتر مربع400000قد وصلت إلى 

". ھالو" كحد أدنى بناء على بروتوكول جدید یعتمد على الفحص المرئي الذي تبنتھ مجموعة عمل دراسات المسح وأطلقتھ منظمة  كیلومتر مربع207و
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شتبھ اطق الم االمن ـ  بھ صى وب د أق ع207كح ومتر مرب ى كیل د أدن افتراض  ( كح دب ا بع اطق فیم ساحة المن یض م اًءتخف ى  بن  عل
). أكثر دقة مسح عملیات

ة  اییر الدولی شة أن المع ر للدھ ن المثی اموم ة األلغ ى اآلن تعرلمكافح دد حت م تح ًا ل الق یف دأ إط المب ي أو إلغ ء  األراض
اد   ی برغم قیام معھد مارشال للتراث في الوالیات المتحدة بمشروع ضخم بدعم من مركز أعمال المسح          المساحات، ى إیج سعي إل

ضاً  30.تعریفات ممكنة  د أی بة     كما أنھ ال توج راءات المناس ادات لإلج اییر أو إرش اع اللج   و 31. مع الل اجتم ھ   اخ ي ش ة ف ر ن الدائم
یة       2007نیسان  /أبریل ام األرض ذي     تقدمت الحملة الدولیة لحظر األلغ ت ال ي الوق م ل    ت، ف تخدام المالئ شدة االس د ب دئي  ؤی اء  مب إلغ

دول            ة كأسالیب إلطالق األراضي   مساحال وتخفیض المناطق أثرة ، باقتراح وضع مبادئ أساسیة لضمان أن تأتي احتیاجات ال  المت
:یجیة مكافحة األلغام، وتتمثل ھذه المبادئ فیما یلي أیة تحوالت في استراتفي صدارة

ین د  یتع ي یتأك ا والت شتبھ بھ رة الم اطق الخط ر المن ى تطھی ا عل راد احتوائھ ضادة لألف ام م ًا ألغ ة طبق اییر الدولی  للمع
؛ وفقًا لاللتزامات القانونیة للدولة أو للمعاییر المحلیةلمكافحة األلغام

رار        تقییم مساحتھا إلى   أو تخفیض لمناطق   إلغاء ا  منھجیة أن تستند    البد ى ق یس إل ة ول اییر ثابت تخدام مع وعي باس  موض
شخصي تتخذه فرق المسح ؛

 ؛ةمساحال وتخفیض إلغاء المناطق منھجیةینبغي على ممثلي الحكومة والمستفیدین المستھدفین وممثلیھم فھم وقبول

 ر  األراضي بطرق أخرى بإطالق علیھا اتخاذ قرار  المعلومات التي یتم بناًءیتعین التحقق بعنایة فائقة من ر غی  ، التطھی
 الخطأ واالنحیاز؛فرص لتقلیل  المختلفةالعدید من المصادروتوافر 

بشفافیة؛اتاتخاذ القرارو توثیقًا دقیقًا، محددة مساحة إطالق إلى أدت توثیق كافة األنشطة التي یتعین 

أن یتم ذلك بموافقة مالك األرض وممثلي البد ؛مشاركة جمیع األطراف   األراضي شاملة وب   إطالق أن تكون عملیة     البد 
ز      المجتمع ة والمرك ومي  والسلطات المحلی ام   الق ة األلغ اءً لمكافح ة     وبن رق الموثق ة الط ى مراجع ذلك أن   ؛ عل ي ك  وینبغ

رق       م توضیحاً یتشمل عملیة التسل   ة أو الط تخدمت    للطریق ي اس الق  الت ة ا      إلط اطر المحتمل ى     األرض والمخ ة عل لمترتب
ذلك؛

وإجراءات التشغیل الساریة؛الوطنیة األراضي المعاییر إطالق إزالة األلغام المؤدیة إلى عملیة أن تتبع البد 

           ادة   في األمرتحقیقال فالبد أن یتم، إطالقھاعند اكتشاف أي ألغام أو مخلفات حروب متفجرة في األراضي التي تم  وإع
 الممكنة؛تقییم ودراسة سبل تطھیر المنطقة

 دول شجیع ال تم ت رافی ى أن األط ي عل ذكر ف ًات ھ وفق ذي تقدم ا ال ادة  تقریرھ ي7 للم اق األراض ا نط م إطالقھ ي ت   الت
. في ذلكالتي استخدمتوالطرق 

ات ین بیان ة ب د مقارن ین  2006 و2005 وبعق نأن تب دًا م ددًا متزای دول ع دأت  ال راء ب ة إج درك أھمی القت ة إط  عملی
. جیدة للحصول على نتائجاألراضي بفاعلیة

)2كم (2006- 2005مساحة وإلغاؤھا في عام التخفیض 

                                                                
یحاول ھذا المشروع تحدید . 2007 آب/أغسطس 29 المسح، واشنطن العاصمة، دراساتمركز مدیر  من بوب إیتون، ةنیلكترورسالة إ 30

.المتأثرة في الدول الملغومةمناطق التطھیر ل الزمة التكالیفال
یض العملیة التي یتم من خاللھا  "ھو المساحة بشكل واسع  تخفیض مفھوم   تعریف 31 م   ال تخف ي ت ساحة الت دئیاً  م ا   مب د أنھ ة  تحدی ام باأل ملوث اء ( لغ  أثن

ساح ) لعام للعمل ضد األلغامأي من أنشطة جمع المعلومات أو عملیات المسح التي تشكل جزء من عملیة التحلیل ا   غر ةإلى م ل    . " أص ة للعم اییر الدولی المع
ام   د األلغ ة،  04.10ض ة الثانی ایر 1، الطبع اني /ین انون الث دیالت   (2003 ك شمل التع مت ف )3 و2و1 رق ر؛3.16، التعری :  انظ

htm.imas/org.mineactionstandards.www. ة    الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة    ستخدم  ت و ات مختلف م ، تعریف ر      رغ اقض مباش ود تن دم وج : ع
ة ال   كان یشتبھ في خطورتھا األرض  مساحة من    إطالقیتم من خاللھا     العملیة التي ھي  " المناطقإلغاء  " ى أن المنطق فقط بناء على جمع معلومات تشیر إل

ساحة  تخفیض "أما. ال تتطلب استخدام أي من أدوات إزالة األلغاموھذه الطریقة    ؛غامتحتوي بالفعل على أل    ي "الم ي   فھ ة الت تم  العملی تخدام     ی ا اس ن خاللھ  م
اق المنطق    ) مثل كالب كشف األلغام أو معدات إزالة األلغام المیكانیكیة  (أداة أو أكثر من أدوات إزالة األلغام         دد نط ي تح ا؛   الم ةلجمع المعلومات الت شتبھ بھ

.تلوثھا باأللغام المناطق التي تقع خارج ھذا النطاق أو المنطقة بأكملھا إذا ثبت عدم إطالقفیمكن بناء على ذلك 
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ا   ب ، وھي البوسنة والھرسك وكمبودیا والیمن     ، ثالث دول  أفادت ت أنھ ن    أطلق ر م اطق     100 أكث ن المن ع م ومتر مرب  كیل
ساحة  ال من خالل تخفیض 2006 فيالخطرة المشتبھ بھا    ا  وأم اطق إلغ ا  . ء المن راق   كم ستان والع ت أفغان ضاً نجح ي   أی الق  ف  إط

. كیلومتر مربع ویرجع ذلك بشكل كبیر إلى عملیات تطھیر میادین المعارك100 أكثر من

تخدام األدوات                  ة باس اءة عالی ق كف وفي كمبودیا، تسارعت وتیرة اإلنتاجیة بشكل ملحوظ في العامین الماضیین مع تحقی
ضاریس                 المالئمة وبتطبیق  ة الت ي متنوع ام واألراض ف المھ ع مختل ل م ذلك  ، طرق ونظریات مختلفة لعملیات التطھیر للتعام  وك

ة   من غیر الدولوقد عملت المنظمات . المستخدمة بالفعلاالعتراف الرسمي بالحاجة إلى إعادة تصنیف األراضي   ب ثالث إلزال  ال
م ت        ي ت ي الت ساحة األراض ادة م ا  األلغام في كمبودیا على زی سبة طھیرھ ة  63 بن ى   بالمائ صل إل ع   30 لت ومتر مرب ي  كیل  2005 ف

سبة    رى  15وكذلك بن ة أخ صل  بالمائ ى   لت ع   35 إل ومتر مرب ي  كیل ي        و. 2006 ف دھا ف م تحدی ي ت ي الت ساحة األراض ضاعفت م ت
ا   المزید  أن حددت بعد  إطالقھا تأثیر األلغام األرضیة على أنھا مناطق مشتبھ بھا وتم           عملیة المسح لقیاس   سح أنھ ات الم  من عملی

صف   32. كیلومتر مربع303 لتصل إلى 2006 في ثالثة أضعاف  ألكثر من  ًا إنتاجی استخدامًا أو   یًا زراع أراضي تستخدم  ي الن  وف
. آخرین كیلومتر مربع268فأطلقت مساحة التخفیض بعملیة  الثالث من غیر الدول المنظمات قامت، 2007األول من 

ى   إزالة األلغام بشكل ملحوظعملیاتیرة   وت ارتفعتوفي أذربیجان،    ر إل ال  ، ویرجع ذلك بشكل كبی ة  إدخ دة  منھجی  جدی
دویاً     وھي 2006 في   متكاملة لتخفیض المساحة   ام ی ة األلغ ین إزال ا ب الب        طریقة تجمع م تخدام ك ام واس ي األلغ ق مزیل ن طری  ع

.كشف األلغام والتوسع في استخدام المعدات المیكانیكیة

)2كم (2006- 2005 في أذربیجان في إزالة األلغام

                                                                
ا       تعتمد على ستراتیجیة لتقلیل المخاطر  ا، تبنت الحكومة الكمبودیة     2006أیار  /مایوفي   32 شتبھ بھ ا م ى أنھ ددت عل ي ح إعادة تصنیف األراضي الت

ي    "لكن ینظر إلیھا على أنھا ووھذه األراضي ال تعتبر مطھرة . لكنھا قد تم استصالحھا   و لمسحعملیة ا في   ستوى ال ینبغ ى م أراضي تم تقلیل التھدید فیھا إل
.") البنى التحتیةكما ھو الحال في( خاصة توجد ظروف ما لم ،تطھیرالعملیات مزید من  القیام بالتفكیر فيعنده 
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2002 2003 2004 2005 2006

ا                     ام بھ ي ق ات الت ات للعملی راء مراجع د إج ة بع ي اإلنتاجی رة ف ادة كبی ي زی ات وفي الوس، حقق المتعھد المحل  ومنھجی
ام   قدر بثلت بزیادة ،2006 خالل كیلومتر مربع 21قام بتطھیر ما یقرب من  ف ؛التطھیر التي استخدمھا   ي الع ث المساحة المسجلة ف

منھجیة إزالة من التحول من " مركز الوس إلزالة القذائف غیر المنفجرة     "ویتوقع استمرار زیادة اإلنتاجیة حیث انتھى       . الماضي
د    على مدى  تستخدما التي   األلغام ي  العق ر    الماض ى تطھی ذي      إل ارك ال ادین المع ع  ی   می د   بتالءم م أتي التھدی ة ی ا  یئ ر لھ ن   األكب  م

ر    2007وفي النصف األول من     . واستنادًا إلى أدلة   أكثر انتقاءً  أسلوبًاتبنى  ی بدأالقذائف غیر المنفجرة، و    ر  ، قام المتعھد بتطھی أكث
ي ، كیلومتر مربع 16 من ام  بزیادة تفوق ما تم إنجازه ف ھ 2005  ع سلطة    .  بأكمل ت ال د منح ة وق ة  التنظیمی ضاً الوطنی شاء  تفوی   بإن

اط ادارة  إل نموذج راءات    لمخ ف ل ار وإج ي ی  لتخفی اس  األضع ك ة الوس         "س ي جمھوری ام ف شكلة األلغ ع م ل م د للتعام نھج جدی لم
شعبیة  ة ال وم ی" الدیمقراطی دة   بق اییر جدی ع مع یموض ر  لتقی ات التطھی اطر وأولوی ف ال و، المخ دیلتكلی ام،متعھ سلیم ن بالمھ  وت

.األراضي للمجتمع

رة   إلى زیادة  أیضًا– االتفاقیة   النھائي المحدد لھا في   اقترب حلول الموعد     التي   – سعت تایالند    كما ر   وتی ات تطھی عملی
. الفنیةعملیات المسحمساحة والحاجة إلى ال على تخفیض عن طریق التركیز 2005 األراضي منذ وإطالق

)2كم (2006-2002 في الفترةإزالة األلغام في تایالند 
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تطھیر مناطق األلغام تخفیض مساحة المناطق أو إلغاؤھا

2002 2003 2004 2005 2006

جال إزالة األلغامالتطورات في م

د د تزای ام  لق ة األلغ ات إزال اءة عملی سین كف ة لتح ام المیكانیكی ة األلغ دات إزال تخدام مع ساعد .  اس ى، ت د أدن  آالتوكح
دویاً                ام ی ي األلغ ة مزیل سین إنتاجی ي تح سبیاً    التحضیر األرضیة بشكل كبیر ف ضة ن الیف منخف ز     .  وبتك ا مرك ة أجراھ د دراس وبع

ة  جنیف الدولي إلزالة ا  دات اآللی ي   ،أللغام لألغراض اإلنسانیة، تزاید استخدام المع یما ف ات  والس سح عملی ي  الم ض    الفن ي بع  وف
 33.المضادة لألفراد وخاصة في حقول األلغام الرئیسیة،تطھیر الاألحیان كوسیلة 

ضیة ال یزال استخدام الكالب في كشف األلغام      و دل  ق رة للج ل جمع     .  مثی دین مث ض المتعھ ع بع د توس ساعدات   وق ة الم ی
اً   ویؤمنونالشعبیة النرویجیة وشركة رونكو في استخدام الكالب        ًا ثابت ا وف ب إیمان ا عكفاءتھ ر   و. الیتھ ذ أواخ وم 2005من ة   تق  جمعی

ا         بالمساعدات الشعبیة النرویجیة     ي إثیوبی ى مساعدة برنامج مكافحة األلغام ف امج        عل اءة البرن ادة كف الب لزی تخدام الك ي  34. اس  وف
.قررت عدم استخدامھاف سنوات قبل عدة لكالب كشف األلغام اختبارات" ھالو" منظمة أجرت المقابل،

ة             و ى فاعلی ة عل سینات ملحوظ ال تح ام     األداةقد تم إدخ ل األلغ ستخدمھا مزی ي ی یة الت ي  ، األساس ف   وھ ادن (كاش  )المع
ة    2006ومنذ أوائل   . األلغام الو "، أجرت منظم ارا " ھ ى  تاختب ف  عل دم  كاش ام متق ستخدم  ألغ ة  ی ألرض    تقنی رق ل رادار المخت   ال

)GPR(     ن    كاشف بمثابة بالیدویعتبر نظام كشف األلغام الموحد المحمول    .  المعدنیة والمخلفات للتفریق بین األلغام دل م ام مع  ألغ
ام    Minelab F1A4طراز  ي وبنظ وازن أرض زود بت ل  GPR  وم د        . متكام ي وق یش األمریك تخدامات الج ویره الس م تط د ت وق
ل   35.الخدمة مع القوات األمریكیة في أفغانستان والعراق      دخل   ھري أبری ین ش سان  / وفي االختبارات التي أجریت في كمبودیا ب نی

تبعد   كاشفإلى أن " ھالو"، توصلت منظمة  2006تشرین الثاني   /ونوفمبر د اس ن   85 األلغام ق ة م ات  بالمائ ة و المخلف ام   المعدنی ق
شف  و لغمًا1104اكتشف ما مجموعھ    ث  حی یًا، متر مربع یوم   200 نحو بتطھیر ین  أخطأ في ك راز    لغم ن ط ط م رغم  . أ72 فق وب

ول  د المحم ام الموح شف األلغ ام ك دأن نظ رد أن ا بالی دریب، فبمج ن الت د م ى مزی اج إل ارحت اءة ص ام ذوي كف و األلغ ي مزیل  ف
.یدیة األلغام التقلكاشفات تحققھ معدالت التطھیر إلى عشرة أضعاف ما تاستخدامھ، تضاعف

                                                                
 متر 10000 تجاوزحقق معدل في بعض األحیان و" ذئب األلغام"آلة " جیش الشعب الجدید" سبیل المثال، استخدم في جنوب السودان، على 33

. أن استخدام اآلالت المیكانیكیة قد ضاعف ناتج عملیات التطھیر"ھالو"رض الصومال، ذكرت أمانة منظمة أوفي . 2006 خاللمربع في الیوم 
ره     كشف األلغام في إثیوبیا ثابتًا من استخدام كالب" جیةیمساعدات الشعبیة النروجمعیة ال"ظل متوسط معدل إنتاج      34 ذي تعتب د ال د الح ة ال عن  جمعی

سمبر  .  متر مربع للكلب الواحد في كل یوم عمل    1000 إلى   800 أي حوالي  ،آمنا ي دی انون األول  /وفیما بین بدء العملیات ف ة   2005ك ى نھای ، 2006 وحت
ام    جمعیةالوتدیر . كیلومتر مربع من األرض 1 بتطھیر ما مساحتھ جمعیةالمھا  قامت الكالب التي تستخد    شف األلغ الب ك  مركز تدریب عالمي الستخدام ك

. برامجھا باستخدام الكالب المدربةلكي تقدمفي البوسنة والھرسك 
ة    35 دفاع األمریكی ال وزارة ال بیل المث ى س ر عل ول  "انظ د المحم ام الموح شف األلغ ام ك دیرین  "دبالینظ اع الم دیمي الجتم رض تق ین، ع  المحلی

 .org.mineaction.www، 2007آذار /مارس 21ومستشاري األمم المتحدة، جنیف، 
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ام  تعلیم  لكل منلمكافحة األلغام المعاییر الدولیة  الذي حددتھ تعریفال وھو جزء من    المجتمعي، ویستمر التواصل   األلغ
سعینیات         ي الت ام ف شاریة لأللغ ة االست ي  ،وعملیات إزالة األلغام وشاركت في النھوض بھ المجموع ار  ف ھ  قدرإظھ مان   ت ى ض  عل

م لألراض سریع والمالئ تغالل ال تم االس ي ی اي الت رامج أن . إطالقھ ض الب ر بع ان تعتب ض األحی ي بع اح وف راءات نج سلیمإج  ت
ا       قد  تنفیذھا الفشل في بالرغم أن حتى ھا لبرامج اختیاریة إضافةإال  ھي  ما  األراضي   ي أو كلھ ك األراض ن تل زء م ي أن ج  –یعن

36.استخدام سیظل دون -والتي تكلف تطھیرھا مبالغ طائلة

 من غیر الدولالجماعات المسلحة من قبل  مكافحة األلغام

صلة   والمنظمات   من غیر الدول  قامت الجماعات المسلحة     دودة     ذات ال ات مح ة  بعملی ام إلزال ع    و، األلغ شكل أوس ات  ب عملی
:تشملاألمثلة على ذلك و 37. فترة ھذا التقریرخالل القذائف المتفجرة التخلص من

    ًذي    الذخیرات ما یقدر بعدة آالف من بإزالةره قاموا  من عناصفي لبنان زعم حزب اهللا أن بعضا صراع ال د ال دلع  بع  ان
؛2006آب /في أغسطس

        رة ي الفت ریالنكا ف ین في س ل    ب ام     و أوائ صف ع ة           2006منت سانیة التابع راض اإلن ام لألغ ة األلغ دة إزال تمرت وح ، اس
ر       شطة التطھی ي أن ل ف ور التامی ة نم بتمبر     ،لجماع ي س ت ف ا توقف ر أن أعمالھ ول  / غی سبب  2006أیل ا    ب د مواردھ تجمی

حكومة سریالنكا وتجدد الصراع المسلح؛ من قبل  المالیة

                  د ي تحدی دة ف م المتح ة األم ساریو بعث ة البولی اعدت جبھ ن  في الصحراء الغربیة س تخلص م ر    وال ذائف غی ام والق  األلغ
ل     ل  برنامج مكافحة األلغام األرضیة تدریباً     وأجرى. المھملةالمنفجرة والذخائر    ي فریق عم ف  وطن شر     مؤل ي ع ن اثن  م

ًا ارك و مھندس ادین المع ر می سح وتطھی ال الم ى أعم ساریو عل یش البولی راد ج ن أف ن م تخلص م ذائف المال رة ت الق فج
. الطبیةواإلجراءات

إزالة األلغام في مناطق أخرى

     بینما ،"ھالو"ت إدارة منظمة  تحالوطنيمن فریق العمل   فرد250استمرت عملیات إزالة األلغام في أبخازیا باشتراك 
 الطلب؛عندالقذائف المتفجرة إزالة األلغام والتخلص من  الدول المستقلة عملیات لرابطة حفظ السالم التابعة ة قوتقدم

     سئوالً  حمایة كوسوفو فیلقوفي كوسوفو یعد مكتب منسق ة       م ور المتعلق ة األم ام وكاف ة األلغ ن مكافح ن   ع التخلص م  ب
ن    2006وخالل  .  الخاص لألمین العام لألمم المتحدة     مثلمللمباشر  ال ذلك تحت اإلشراف   و ،القذائف المتفجرة  ل م  قام ك

بعملیات إزالة األلغام؛" ھالو"وأمانة التوعیة باأللغام ومنظمة ) القوات الدولیة(فیلق حمایة كوسوفو 

 الو " منظمة   تنفذورنو كاراباخ   غوفي نا ب " ھ ام   أغل ة األلغ ات إزال ا  ، عملی ذ  بینم یم     تنف ي اإلقل وارئ ف االت الط  إدارة ح
38القذائف المتفجرة؛للتخلص من بعملیات محدودة 

     ن   في   ة فرق متخصص  باشتراك ورد ما یفید  وفي األراضي الفلسطینیة المحتلة وات       التخلص م ن ق رة م ذائف المتفج  الق
الشرطة في عملیات تطھیر محدودة؛

 القذائف المتفجرة؛للتخلص من قامت بعملیات محدودة  أنھاندبونتالفي  اإلقلیمیة السلطات ذكرتوفي الصومال 

                                                                
یمن    : رحیل الشیطان "وند،  اب .يانظر على سبیل المثال ب     36 د األول "األلغام األرضیة وسبل المعیشة في ال ف     ، المجل ز جنی سي، مرك ر الرئی ، التقری

ف،     سانیة، جنی راض اإلن ام لألغ ة األلغ دولي إلزال صف  www.gichd.org، 2006ال ذي ی ع وال یمن الوض ي ال ر .  ف شعبیة   تعتب ساعدات ال ة الم جمعی
. األثر كجزء من مھمة تحدید المجتمعي التواصل جیةیالنرو

  ھجومًا على المتمردونشنعلى سبیل المثال، في السنغال ف. ھاجمت الجماعات المسلحة غیر الحكومیة بعض عملیات إزالة األلغامومع ھذا،  37
". مزیلي األلغام أمن "الالحقانظر القسم .  آخرین14 وأصابةقتل اثنین م مما أسفر عن ،العاملین الحكومیین في إزالة األلغامبعض 

ن   38 رة م ي الفت ى 2002ف ة 2006 إل ت منظم الو " قام إطالق" ھ ا93,61 ب ي ن ع ف ومتر مرب ام  غ كیل ة األلغ ق إزال ن طری ك ع اخ وذل ورنو كاراب
ساحة ال إلغاء/وتطھیر میادین المعارك وتخفیض    ام                  . م ل ع ي ك ر ف ات التطھی ي عملی ردة ف ادة مط اك زی ت ھن د كان ع  ،وق ك  ویرج ى  ذل یط  " إل دقیق  التخط ال

". المسح الفنيتعملیاوزیادة قدرات التطھیر و
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          دودة ن   وفي أرض الصومال قامت قوات الشرطة بمھام مح تخلص م رة    لل ذائف المتفج ا    ، الق ب   بینم ت أغل ات  تول  عملی
ام و ة األلغ نإزال تخلص م ة ال رة منظم ذائف المتفج الو" الق ز  " ھ ة مرك ام برعای ة األلغ ة إلزال ة الدنماركی والمجموع

مكافحة األلغام في أرض الصومال؛ 

 ایوان ي ت ّكلوف صف ش ي منت سكریین ف ام الع ي األلغ ن مزیل ة م یش أول فرق ام 2006 الج ات للقی ام بعملی ة األلغ  إزال
دة  وحصلت .  عملیات التطھیرمنإلسراع ل في محاولة قانون مكافحة األلغام األرضیة   بموجبلألغراض اإلنسانیة    وح

ام ة األلغ ي إزال أ الت ن تت وع 18لف م دي متط ى جن ام وعل ة األلغ ال إزال ي مج ة ف ن دورة تدریبی تخلص م ذائف ال  الق
ام          ت أسابیع نظم  10المتفجرة استمرت    ة األلغ ي إزال صة ف دة     و،ھا إحدى الشركات التجاریة المتخص ذه الوح ت ھ د  كان ق

.2006تشرین الثاني / نوفمبربحلول لغم 1163 تخلصت من متر مربع 31000 طھرت

مكافحة األلغام لبرامج یة الوطنیةالملك

رامج       39.مكافحة األلغام  لبرامج   بالملكیة الوطنیة  ھناك اھتمام متزاید   ض الب ة  وفي الوقت الذي عملت فیھ بع وام  الوطنی  ألع
د  ،  من الخارج مساعدة فنیة   الحصول على   عدیدة دون    رى    فق رامج أخ ت ب ن دعمب عمل ن        م د م ن عق ر م ین ألكث شارین دولی  مست

40. كاملةغیر مملوكة ملكیة وطنیة مدعومة وطنیًا أو  غیرمازالت أنھا إالالزمان 

د       البرنامج  و ستقالً المملوك ملكیة وطنیة لیس مجرد البرنامج الذي یتواج ب     م ین األجان شارین الفنی ن المست ا   و. ع ب  إنم یتطل
: ذلكبما في ،د برامج األلغامالعمل ضبرنامج  السیاسیة واالقتصادیة والفنیة على الملكیة ة الدولتطبق أن أیضًا

 ؛لمكافحة األلغام وطنیةتشریعات

 ؛ من المصادر المحلیةوخاصة ، الموارد لضمان استمراریة البرنامجتعبئةالقدرة على

 وطنیة؛أھداف تنمویة ب مدموجة لمكافحة األلغامخطط استراتیجیة معقولة وواقعیة

أعلى مستویات السالمة والكفاءة وإجراءات تشغیل دائمة للوصول إلى  وطنیةمعاییر.

ة      ر فاعلی ام أكث شكل وتشیر األبحاث إلى أن اإلدارة المدنیة لبرامج مكافحة األلغ سكریة،    ب ن اإلدارة الع ام م ھ  ع دما  إال أن  عن
ضل أن       لیمثل قدرة متبقیة   حجم البرنامج    یتم تقلیل  واله ، فقد یكون من األف دفاع تت ة    41. وزارة ال اییر الدولی ي المع ة   وتوص لمكافح

ة  تكون  في الغالب - بأن تشرف سلطة محلیة  األلغام ة ھیئ ام     - وزاری ة األلغ رامج مكافح شطة ب ى أن ذا  .  عل ساعدة   وھ أنھ م ن ش  م
ام   الحكومة على    ولي زم ضمن       ت ث ت امج بحی تر ا البرن رى    اش ة األخ ات المعنی صحة     (ك الجھ یم وال ة والتعل ل وزارات الزراع مث

.ولویاتاأل تحدیدفي ) والداخلیة

ب   ،كز مكافحة األلغامامرأحد التنسیق الیومي ألعمال البرنامج وفي الغالب یتولى     ي الغال ل   ف ان یعم ة   كی ت مظل ة تح .  الدول
.معاییر مكافحة األلغام للبرنامجو خطط العمل السنویة ووضع وتنظیم إدارة الجودة المنفذةویشمل ذلك تحدید مھام المنظمات 

:عدة دول إدارة برامج مكافحة األلغام في على، طرأت تغییرات )2006أیار /ومنذ مای(تقریر ال ھذا فترة وخالل

       امج       2007حزیران  / یونیو 12في كولومبیا صدر قرار رئاسي في ى البرن  بنقل مھام مرصد األلغام المضادة لألفراد إل
 ضد األلغام المضادة لألفراد؛المتكامل للعمل  الجدیدالرئاسي

   ة   ا جزء من وھو الوطني،األلغام وفي لبنان وضع مكتب إزالة سلحة اللبنانی وات الم ة   ،لق سودة سیاس ام   م ة األلغ  لمكافح
ار  / في مایواعتمادھایة إدارة برنامج مكافحة األلغام وتم مسئولعھد إلى نفسھ فیھا ب  ا . 2007أی ب     كم م مكت ر اس م تغیی  ت

                                                                
دة      التي یدعمھا مبادرات تطویر القدرات    تمثل   39 م المتح امج األم ائي،   برن ل دورات   اإلنم طى    ا مث ا والوس ادات العلی دمھا  لقی ي یق ز  الت د  ا كرمرك نفیل

د ،ویطلق علیھ اآلن مركز إعادة التأھیل (للعمل ضد األلغام     سون   )  بجامعة كارنفیل یمس مادی ة ج ى مر  ،وجامع افة إل ین       باإلض ي بن ة ف دریب اإلقلیمی ز الت اك
. العالمحول لبرامج العمل ضد األلغام عظیمة  فرصًا،وكینیا

ي    .  أذربیجان وكرواتیا والیمنبرامج المملوكة ملكیة وطنیةمن أمثلة برامج العمل ضد األلغام     40 رامج الت ا الب ت أم دولي     مازال دعم ال ى ال د عل  تعتم
. أفغانستان وكمبودیا وموزمبیقفتشمل

ي        .العمل ضد األلغام من إدارة عسكریة إلى إدارة مدنیة إدارة عدد من برامج  لقد تحولت  41 ا ف ي موریتانی ال ف بیل المث ى س وفمبر 20 عل شرین  / ن ت
ھ        ، أصدر وزیر الشؤون االقتصادیة والتنمیة قراراً 2006 الثاني ى وزارت دفاع إل ن وزارة ال ام م د األلغ ل ض امج العم ة  . بنقل برن سیقیة الت والھیئ دة ن  ، الجدی

ة   ستكون  ،وھي برنامج إزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة من أجل التنمیة       ود التنمی ي جھ . مسؤولة عن تخطیط وتنسیق وتنفیذ أنشطة إزالة األلغام ودمجھا ف
شروع    مركز العمل ضدتحویل إجراءات 2007 خالل  ، استمرت 2006وفي تایالند، وبرغم االنقالب العسكري الذي وقع أواخر          ن م  األلغام في تایالند م

.یعمل تحت القیادة العسكریة إلى وكالة مدنیة تخضع إلشراف مكتب رئیس الوزراء
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اني       الوطنيإزالة األلغام    ز اللبن ام    إلى المرك ة األلغ ادة    لمكافح ت قی ان    تح یس أرك ب رئ ات  نائ ا   العملی سلحة  ب لقوات الم
اللبنانیة؛ 

    وبر  رسمیًالمكافحة األلغامفي أوغندا تم تبني سیاسة شرین األول  / في أكت ة    2006ت ن الحكوم ا م ین اعتمادھ ي  .   لح وف
ي      2007نیسان  /أبریل ذا   ، أعلنت أوغندا أن مكافحة األلغام سیتحول إلى برنامج یتم تنفیذه على المستوى المحل الل ھ خ
. باإلسراع في عملیة التنفیذاإلنمائي وقد ناشدت أوغندا برنامج األمم المتحدة ،العام

 مزیلي األلغامأمن

دة  ومشكلة، في أفغانستان والعراقلمكافحة األلغام  كبیرًا تحدیًایشكلأصبح غیاب األمن    الل     متزای ریالنكا خ ي س  2006 ف
. 2007و

شرقیة   مستمر، األلغام في تدھور لمزیليمني   الوضع األ  أصبحففي أفغانستان،    ة وال د  ، وخاصة في المناطق الجنوبی  وق
و     2007نیسان  / ذلك الھجوم الذي شنتھ طالبان في أبریل       أكد ھ   على فریق تابع لشركة رونك اء تنقل سلحة     أثن ة م ة أمنی ة حمای  برفق

بالد  فرحفي إقلیم    ام وثالث     و ؛ الواقع غرب ال ي ألغ ة مزیل ي ثالث راس  ةلق د  ح ارة وأح تفھم   الم دنیین ح ي  .  الم سطس 4وف آب، / أغ
42.بعد مافیمقتولین  یھم علوُعثر في جنوب إقلیم قندھار MDCلمتعھد المحلي ل ثالثة مزیلي ألغام تابعین یةخطفت قوات طالبان

در          ویض ق ى تق ط إل ام   ةوفي العراق، أدى انعدام األمن لیس فق ة األلغ ات إزال ا    منظم ة أعمالھ ى ممارس ل   عل ل و ب  تغلغ
.2007أیار /ي اختطف رئیسھا في مایوتالو لمكافحة األلغام مقرات أفراد طاقم السلطة المحلیة أیضًا إلى

ستة       2006آب / أغسطس11وفي سریالنكا أدى اشتداد حدة القتال منذ        ارب ال دة تق ام لم ة األلغ ات إزال  إلى توقف عملی
ابعین      . یةیل التشغالقدرة على  أخرى  وكان لذلك تأثیرات عكسیة    ،أشھر ام الت ة األلغ راد إزال ن أف كما واجھ المتعھدون تھدیدات ألم

ن    وأغلبھم ،لھم ل   م ور التامی ث    ؛نم اقم         حی راد الط اف ألف ات اختط ت عملی ي             ؛وقع اطق الت ام المن ي األلغ ن مزیل د م رك العدی  وت
ابعین    ًاواجھ المتعھدون قیودو ؛"قوات األمن المحلیة"تسیطر علیھا نمور التامیل وانضموا إلى    ام الت ي األلغ  مشددة عند نقل مزیل

ة      ل الیم المختلف ي األق م ف ع عملھ ى مواق ل إل ور التامی ن   ؛نم وا م ا منع دمیر    كم ة لت رات الالزم ى المتفج صول عل ام الح  األلغ
ي         2007آب  /وفي أغسطس . والمتفجرات من مخلفات الحرب    یم  علقت مجموعة إزالة األلغام الدنماركیة عملیاتھا ف ة ب إقل د   جفن ع

43.ب آخر إثر إطالق النار علیھما من قبل مجھولین وھما في طریقھما لموقع العملیصأ و التابعین لھاأن قتل أحد مزیلي األلغام

د ب   وفي السودان، . التطھیروقد أدى الخوف من التعرض لھجوم إلى إعاقة بعض أنشطة        ا یفی وات ورد م ة  أن ق  أوغندی
ا  لمكافحة األلغام لفریق تابع للمؤسسة السویسریة      نصبت كمیناً   للمقاومة جیش الرب ل تابعة ن   بالقرب من منطقة جوبا مم فر ع  أس

ام      ة  ؛مقتل اثنین من مزیلي األلغ ت ذلك  ل  نتیج ي       قام ة ف ة العامل شركات التجاری دى ال ة  إح ام  إزال ق   األلغ شطتھا بتعلی ا أدى  . أن كم
ي إقل       أو اندالع الخوف من التعرض لھجوم      سودان وف وب ال ق    صراع في جن ى تعلی ور إل ض یم دارف شكل     بع ر ب ات التطھی  عملی

ل  2006 ففي أواخر    ، لما ذكرتھ األمم المتحدة    وفقًا و. مؤقت ض    2007 وأوائ فرت بع ات        أس ضادة للمركب ام الم ة  األلغ  المزروع
.إثیوبیا التي تفصل بین إریتریا واألمنیة المؤقتةآخرین في المنطقة و إصابة اثنین من أفراد إزالة األلغام عن حدیثًا

اإلبالغالمعلومات وجمع عدم كفایة 

ات ال             ودة البیان ى ج ام عل ات           ي بُ ت تعتمد جودة تخطیط مكافحة األلغ ل البیان ودة تحلی ى ج ذلك عل ا وك ي علیھ ن  الرغمفب . ن  م
ات            السنوات ع البیان ة جم ة  الطوال من المساعدات الفنیة التي قدمتھا جھات عدة، تظل عملی ام   ب المتعلق ة األلغ ا   وإزال الغ عنھ اإلب

رامج     ة  التي تقوم بھا الب ة عملی رة  الوطنی شكل  متغی ر ب ن           .  كبی ق م ى التفری دعو إل ة ت أن الحاج یة ب ام األرض د األلغ د مرص ویعتق
ین   ،القذائف غیر المنفجرةو مھملة وبین القذائف المتفجرة ال، تطھیر میادین المعارك وإزالة األلغامنالناحیة التنظیمیة بی  ذلك ب  وك

ك   لغام التي تم إزالتھا و     األ تدمیر ا     تل م تخزینھ ي ت دیم               . الت ع وتق ستطیع جم ذي ی ا ال ل منھ رامج إال القلی ین الب ن ب د م ذه وال یوج  ھ
.البیانات

                                                                
ام   " 42 ي األلغ ل مزیل ات قت شیر  عملی ى تغیت ة   یإل الیب التكتیكی ي األس انلر ف ة طالب ة ، "حرك شبكة المتكامل ة،  ل ال ات اإلقلیمی سطس 7لمعلوم  آب/أغ

2007 ،www.alertnet.org.من مرصد األلغام األرضیةعدد الا تقریر أفغانستان في ھذ من حدث ذلك بعد االنتھاء .
ي " 43 ام ف ة األلغ ات إزال ق عملی یمتعلی ة إقل دى المنظ جفن ابعین إلح راد ت ل أف ب مقت ةعق ر الحكومی ات غی یبرنیوز، "م دیا س سطس22، می آب / أغ

2007 ،www.sibernews.com . حدث ذلك بعد االنتھاء من تقریر سریالنكا في ھذه العدد من مرصد األلغام األرضیة.
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ة      عملیات تطھیر محدودة أو      لم یتم فیھا سوى   " مطھرة" مناطق   اإلبالغ عن ویستمر   ا أی تم فیھ م ت ات حتى ل ى  .  عملی عل
ساحة "تطھیر"ـ ب ت قام ةالمتعھدالشركات   إحدىأن  بعھد القومي إلزالة األلغام      الم أفادسبیل المثال، في موزمبیق      عة  م د   شاس  تزی

ز  .  لغم واحد أو قذیفة غیر متفجرة  وذلك بدون تدمیر   2006 في كیلومتر مربع    3,1 على تم التمیی وح البد أن ی ین  بوض ات   ب  عملی
.م معلومات دقیقة عن إنجازاتھایبرامج مكافحة األلغام تقدل حتى یتسنى على الطبیعة وباستخدام وسائل أخرى واإلطالقالتطھیر 

التحدیات

نرغمالب ات  م ض العقب ود بع ي وج الیب األدوات إال أن، 2006 ف ام واألس ة األلغ از مكافح ة إلنج اءة الالزم ة وفعالبكف  ی
ة           و. متوفرة ن المھم اء م و االنتھ ة . التحدي الذي یواجھ المجتمع الدولي ھ ات  وتلبی ات الم احتیاج ضررة جتمع مان   المت ا ض   معناھ

ات    في توزیع الموارد توازنال ین عملی ة  ب ام  مكافح سانیة و  األلغ ة اإلن الق  ،اإلنمائی ي  وإط ن،    األراض ریع وآم شكل س الغ   ب واإلب
ب  والتركیز   ،وھذا یتطلب إرادة سیاسة   . والعقبات عن اإلنجازات  الدقیق دول المت  وااللتزام من جان انحین و وال أثرة ال دی الم ن متعھ

. وما بعده2009حتى عام 
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 األلغامتعلیم مخاطر

دف  ی اطر ھ یم مخ ى  تعل ام إل دوث   األلغ ع ح رب     من ات الح ن مخلف رات م یة والمتفج ام األرض راء األلغ ن ج ابات م ات وإص .  وفی
ار   /منذ مایو (مرصد األلغام األرضیة    لتقریر  ال ھذا فترة   وخالل دة   ،  )2006أی صت ع یم      خل ات تقی ى أن االنخ  عملی ي   إل ات ف فاض

. في كمبودیا والوسكما حدث ، األلغامتعلیم مخاطرإلى  ترجع جزئیًا الخسائر البشریةمعدالت 

اطر  ساعد  ی،  الضحایا في تخفیض معدل     اوإضافة إلى دورھ   د أولویات        تعلیم مخ ام وتحدی ة األلغ یط مكافح ي تخط ام ف  ھ األلغ
ن  التعرف على في أیضًاساعد ت كما ،ن المناطق الخطرةاأللغام على اإلبالغ ع ب المتأثرة المجتمعات تشجیع   عن طریق   الناجین م

زءً  ت يلذلك فھ . األلغام األرضیةعلى حظر فرض  لللترویجوھو یعتبر كذلك أداة جیدة  . على احتیاجاتھم و األلغام   حوادث ر ج  عتب
و     2007-2006في و. ال یتجزأ من مكافحة األلغام  ي األع ر ف ذي ظھ ابي ال ث   ، استمر االتجاه اإلیج رة حی ج تم ی ام األخی یم   دم تعل

. في العدید من الدول األلغام بشكل متزاید في أشكال أخرى من مكافحة األلغام وكذلك في أنظمة أكثر شموًالمخاطر

ام  مواقف األزماتفي إال أنھ    د      التي ال تتیح القی سانیة، فق راض اإلن ر لألغ ال التطھی ون  ت بأعم اطر  ك یم مخ ام ھ  تعل  ي األلغ
ق      تقدیم الحاالت، فإلى جانب     ھذهوفي  .  المتاحة  الوحیدة لفوریةاالستجابة ا  ب فری اطر، یلع یم   المعلومات الخاصة بتفادي المخ تعل

وث  في جمع المعلومات من السكان المحلیین لتحدید درجة وطبیعة  حیویاً  األلغام دوراً  مخاطر ام ب التل م     . األلغ ن المھ ون م د یك وق
ون دورات     صحفیون المحلی ى ال ي  أن یتلق اطر  ف یم مخ ذلك         تعل اطر وك ب المخ ة لتجن ائل توعی شر رس م ن سنى لھ ى یت ام حت  األلغ

ة     ن   لتحسین دق م ع واع  ضحایا ال  إبالغھ زة  وأن رة  األجھ ي   و.  المتفج ل    2007-2006ف ائمون ، تعام اطر   ب الق یم مخ ع   تعل ام م  األلغ
تخدام  ات باس ن األزم د م اطر" العدی یم مخ وارئ تعل االت الط ي ح ام ف یما،" األلغ و  والس رب یونی ب ح ان عق ي لبن ران / ف حزی

. والتھدید الذي نجم عن القنابل العنقودیة غیر المنفجرة 2006آب /وأغسطس

ن         تعلیم مخاطر  تقدیموتشمل الطرق المستخدمة في      ة م ة متنوع اطر         " األلغام مجموع ن مخ ل م سعى للتقلی ي ت شطة الت األن
سلوكیات  وتشجیعك عن طریق زیادة الوعي  غیر المنفجرة وذلالقذائف/اإلصابات الناجمة عن األلغام   ي ال ك     التغیر ف ي ذل ا ف ؛ بم

ة  استمر تعزیز   و 1."لمكافحة األلغام نشر المعلومات، والتثقیف والتدریب، والتواصل المجتمعي        ستوى   األسالیب المجتمعی ى م  عل
ح " دلیل مكافحة األلغام أن    ذكر 2007نیسان  /وفي أبریل . 2006م في   لالعا ي   أنج ود الت اطر       الجھ ن مخ سالمة م ق ال ذلت لتحقی ب

 األفراد ذوي وتشمل ، بین األفراد والجماعات وكذلك وسائل اإلعالم التقلیدیة   قنوات التوعیة األلغام تستخدم مجموعة متنوعة من      
ع،    ین المحلی  وذوي النفوذ  ، األلغام تجاهالسلوك اآلمن    اء المجتم ة والتلفز     وزعم بكات اإلذاع ون،  وش دریب المح    ی رامج الت ة  وب  ،لی

ن   م م كواألھ ذین ذل سین         ال ة وتح ذ والمراقب یط والتنفی ات التخط ي عملی تراك ف ى االش ات عل شجیع المجتمع ى ت ون عل  یعمل
2."مشاركاتھم الشخصیة

ات  تقدیم تقلیل التعرض لمخاطر األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب عن طریق    في حین أنھ یمكن    ة  المعلوم إال ، بفعالی
صادیة  ما یكون ناتجاً   غالباً ھ ألن  كبیراً  تحدیاً  یشكل ر عن عمد   سلوك خوض المخاط   أن وم     .  عن ضرورة اقت دول یق ض ال ي بع وف

ردة               الناس ادن خ ا كمع رب وبیعھ ات الح ن مخلف رات م ان     .  بجمع األلغام والمتفج ن األحی ر م ي كثی إن وف شطة  ف یش   أن سب الع  ك
اس ی ،ع القرى المجاورة أو التجارة م  الماشیة ورعي   فالحةالوحطب  ال مثل جمع    ،الیومیة رة     ضطر الن اطق الخط ول المن ى دخ  إل

 الحد من تدابیر بما في ذلك مجموعة واسعة من االستجابات،وللتعامل مع الخوض العمدي للمخاطر، فھناك حاجة إلى       . عن عمد 
ام  تعلیم مخاطرج  یتطلب دم قد وھذا. لتحدید األنشطة البدیلة إلدرار الدخل    المحلیین المصالحالفقر والعمل مع أصحاب      ي  األلغ  ف

.األنشطة اإلنمائیة واإلنسانیة األخرى

                                                                
 كانون الثاني/ینایر 1، الطبعة الثانیة، " العمل ضد األلغاماختصاراتفات ومسرد مصطلحات وتعری"، 04.10المعاییر الدولیة للعمل ضد األلغام  1

2003 ،org.mineactionstandards.www2007 آب/أغسطس 30 في زیارة الموقع ت، تم.
سانیة،         2 راض اإلن ام لألغ ة األلغ دولي إلزال ف ال ز جنی ل  "مرك ادي ل إردلی رة      ش رب المتفج ات الح ام ومخلف د األلغ ل ض صل  "لعم ة ، 7، ف اطر  ب التوعی مخ

.111، ص 2007 نیسان/أبریلاأللغام، جنیف، 



42

2007-2006 في األلغام تعلیم مخاطربرامج 

ام    یة سجل مرصد األلغ شطة   األرض ة لل أن ي    ب توعی ام ف اطر األلغ الل   63مخ ة خ ن   2006 دول صف األول م ادة  ،2007 والن  بزی
الث ن  دولث اك   و3 .2005 ع دول ھن ذه ال ین ھ ن ب ي دول44م رف ف ة ة ط اماتفاقی ر األلغ ة 19 و4، حظ ي دول رف ف ر ط  غی

ام   ب توعیةلل ھناك أنشطة أو برامج      ت كما كان  5.االتفاقیة اطر األلغ ضاً  مخ ن         أی بعة م ي س ي    ف ة الت اطق الثمانی د   المن ا مرص  یغطیھ
 6.األلغام األرضیة

 7 .2005 في شخص ملیون 6,4مقابل  2006 في شخص ملیون 7,3 األلغام إلى تعلیم مخاطرزاد إجمالي متلقي برامج   و  
ات    ال على العدید من   مبني تقدیري   ما ھو إال إجمالي    العالمي اإلجمالي   فإن،  الماضیةفي األعوام   كما  و دم المعلوم ي تق مصادر الت

اطر   برامج ال یشمل متلقي ملیون 7,3ھذا اإلجمالي البالغ و. إلى مرصد األلغام األرضیة  یم مخ ر   تعل ام عب زة  األلغ الم  اأجھ  ،إلع
صا  ت ویحتمل أن ؛ من مصادر متنوعة وفي مناسبات عدة  توعیة برامج ال  یتلقون أن العدید منھم     إال اك إح ررة ات ءكون ھن ن  مك  م

اطر   من المستفیدین من برامج شخص أربعة مالیین     تقریباً تضم دول   خمسوھناك  . بعض الجھات  یم مخ ام تعل ستان،  :  األلغ أفغان
8.السودان و،فیتنام، كمبودیا، سریالنكا

رامج   شطة أو ب سجیل أي أن تم ت م ی ةللول ي ب توعی ام ف اطر األلغ ة 36مخ ة دول أثرة ومنطق ن ب مت رات م ام أو المتفج األلغ
  ھذهبعضفي  و؛ األلغامتعلیم مخاطرمدى الحاجة إلى برامج   ل مبدئي   تقییموفي بعض الحاالت لم یتم إجراء أي        . مخلفات الحرب 

دول من بین و.مخاطر األلغامب توعیةلل  رسمیةبرامجإقامة  ضرورةال تستدعي ال    قد الحاالت ددھا    ال الغ ع ت  36 الب ا  26 كان  منھ
ب  9.أطراف في االتفاقیة   ام       وتتطل ر األلغ ة حظ وم  اتفاقی دول  أن تق راف  ال ذھا     ب  األط ي تتخ راءات الت ن اإلج دار  "اإلبالغ ع إلص

برامج إقامة  عن طرف قد أبلغت دولة   28 كانت 2007تموز  /لیو من یو  واعتبارًا".  وفعالة لسكان مناطق األلغام    فوریةتحذیرات  
ادة    10. بزیادة خمس دول عن العام الماضي،7لمادة ل مخاطر األلغام في التقاریر التي أعدتھا وفقاً   ب توعیةلل ر الم ضمن تقری  وقد ت

رامج  تقدم التي ألطرافاالدول و. مخاطر األلغامب توعیةبرامج  ) طرف غیروھي دولة   ( الذي قدمتھ المغرب طواعیة      7  بالفعل ب
ادة        أن تقدمھا مخاطر األلغام  أو من المتوقع       ب توعیة ملت  7 لكن لم تذكرھا في تقاریر الم ا،     ش ضاء، كمبودی یا البی ر، روس  الجزائ
. وأوكرانیا،نامیبیا

ي      ب توعیةلل  جدیدة  أنشطة كما تم تسجیل   ام ف ة  34مخاطر األلغ ا      ، دول و م د  وھ وراً  یع اً   تط ن   ملحوظ ة 28 (2005 ع ).  دول
یم   جھات جدیدة لتقدیم ت وفي دول أخرى وجد ؛ األلغام في قبرص ولیبیا والمغرب     تعلیم مخاطر جلت أنشطة   وللمرة األولى سُ   تعل

دة  كما تمت وأنشطة موسعة توسعًا كبیرًا،    ، األلغام مخاطر ة جدی ین  و.  تغطیة مناطق جغرافی ن ب دول م ددھا    ال الغ ع ت  34 الب  كان

                                                                
ا ، جورجیا،ساحل العاج:  بھاتوعیة بمخاطر األلغام أنشطة اإلبالغ عن وجود  بسبب عدم     من قائمة ھذا العام     ست دول  رفعت 3 دا ، نامیبی یا  ، بولن تم  ( روس ی

الغ ع شانناإلب صل الشی شكل منف ونس)  ب سع و.وت یفت ت ا أض دة بھ شطة جدی ود أن رى لوج ا،  :  دول أخ ا، لیبی ا، التفی دوراس، كینی تونیا، ھن رص، إس قب
. وصربیا،سالفیة السابقة، المغربوجمھوریة مقدونیا الیوغ

ا، أن 4 ستان، ألبانی شاد   غأفغان ا، ت دي، كمبودی ك، بورون نة والھرس ضاء، البوس یا البی و   وال، روس ة الكونغ رص، جمھوری ا، قب ا، كرواتی شیلي، كولومبی ، ت
ا،    ا، إثیوبی سلفادور، إریتری تونیا، ال وادور، إس ة، اإلك ة    غالدیمقراطی ا، جمھوری ا، لیبیری ا، التفی راق، األردن، كینی دوراس، الع ساو، ھن ا بی اال، غینی واتیم

د    وا، بی  غمقدونیا الیوغوسالفیة السابقة، موریتانیا، موزمبیق، نیكارا      ین، روان سودان، طاج    رو، الفلب ربیا، ال سنغال، ص دا،     ا، ال ا، أوغن د، تركی ستان، تایالن ك
. وزیمبابوي،أوكرانیا، الیمن، زامبیا

ان، م 5 ا، أذربیج اریأرمینی رائیل،   /انم ران، إس د، إی صین، الھن ا، ال ستانبورم ا    كیرج صومال، كوری ستان، ال ال، باك رب، نیب ا، المغ ان، لیبی ، الوس، لبن
. وفیتنام،بیة، سریالنكا، سوریاالجنو

.ورنو كاراباخ، فلسطین، أرض الصومال، تایوان، والصحراء الغربیةغ ھي الشیشان، كوسوفو، ناالمناطق ھذه 6
 4,8 و2003 في ملیون 8,4 و2004 في شخص ملیون 6,25مخاطر األلغام بلغ ب التوعیة مرصد األلغام األرضیة أن عدد المستفیدین من برامج حدد 7

.2002 فيملیون 
وال مكتملة غ ولم تكن البیانات الواردة من أن؛ الخمسمن ضمن الدولوال وتایالند غ أنتصنیف تم 2005 وفي .دولأضیفت السودان وفیتنام إلى الخمس  8

. السجالت في األعوام األخیرةبسبب تعدد مضخمة أرقام كانت قد أعلنت تایالند أنھا ذكرت و؛2006 في
دنم    غالجزائر، بن: مخاطر األلغام ھيب للتوعیة برامج  تفتقر إلى الدول التي    9 اج، ال احل الع وك، س سا   االدیش، بوتان، جزر ك وتي، فرن وتي (رك، جیب ، )جیب

وازیالند،  یلمان، س زر س یرالیون، ج و، س ة الكونغ ا، جمھوری ر، بنم ا، النیج ود، نامیبی ل األس دوفا، الجب الوي، مول ا، م سیا، لیتوانی ان، إندونی ونس، الیون  ت
ي ب توعیةمج ا برتفتقر إلى التي االتفاقیة في األطرافأما الدول غیر .  وفنزویال،، فانواتو)جزر فوكالند(المملكة المتحدة   صر،   : مخاطر األلغام فھ ا، م كوب

. في أبخازیاإضافة إلى ذلك لم تسجل أي برامج.  وأوزبكستان،جورجیا، كوریا الشمالیة، منغولیا، عمان، بولندا، روسیا، السعودیة
ة برامج تقدیم  7 المادة   تقاریر ذكرت في  التي   األطراف الدول   10 ام   ب للتوعی اطر األلغ ي  مخ ي 2006ف ا، أن  :  ھ ستان، ألبانی ك،   غ أفغان نة والھرس وال، البوس

ا       وادور، كرواتی ة، اإلك و الدیمقراطی ة الكونغ ا، جمھوری شیلي، كولومبی شاد، ت وادور،  ،ت رص، اإلك ا إ قب تونیا، إریتری دوراس، األردن،  س ان، ھن ، الیون
ا               غموریتانیا، موزمبیق، نیكارا   یمن، زامبی ا، ال د، تركی ستان، تایالن سنغال، طاجك ین، ال رو، الفلب ابوي ،وا، بی رامج      . وزیمب ن ب سا ع ت فرن د أبلغ ة وق  للتوعی

.األلغامالمتأثرة بفي جیبوتي   التابعة لھاباألراضي لیس فیما یتعلقمخاطر األلغام ولكن ب
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ا 25 راف ف منھ ةأط سعو ي االتفاقی ات راف  منھ ر أط ت 11.غی ذلك أقیم دة وك شطة جدی ةلل أن ي أرض  ب توعی ام ف اطر األلغ مخ
.الصومال وفي الصحراء الغربیة وألول مرة في تایوان

 األلغام  تعلیم مخاطرة أنشطة یكفامدى 

ة  وأثر ھذه البرامج على نفس القدر جودةأن على  األلغام تعلیم مخاطر مقدمي برامجیؤكد   ن أھمی ا    م ستفیدین منھ دد الم د  .  ع وق
ة   حاول مرصد األلغام األرضیة تقدیر       دى كفای شطة    م اطر    أن یم مخ ام    تعل الل  األلغ ي         خ اث الت ى األبح اء عل ر بن ذا التقری رة ھ  فت

دان أجریت على تقاریر     ذ    البل ي ھ دد  ا ف یة        الع ام األرض د األلغ ن مرص اة     ، م ع مراع ل   أن   وذاك م دیرات  مث ذه التق د ھ ة  تقریبی  تع
شترك          المعرضة للخطر ویبدو أن استھداف المجتمعات     . ومؤقتة ث الم سیاق والبح ددة ال ات مح وفیر معلوم د وت  على وجھ التحدی

حة        رامج عن بدائل لسلوك خوض المخاطر ھي أولویات واض اطر   لب یم مخ ا     تعل ر أنھ دة غی ام الجی ى ا  األلغ رف   إل ست الع آلن لی
ر   الالزمة لفھم والحالیةات الدقیقة ان یشكل نقص البی ماوغالبًا. السائد في العدید من البرامج    دى الخط اً ًام  فھم ستوى    تام ى الم  عل

. األلغامتعلیم مخاطر أمام برامج المحلي عائقًا

افٍ "یقصد بكلمة    د  أن " ك امج    ھ یوج ادر عل    برن دیم   ىق اطر   تق یم مخ ة      تعل م وطبیع م حج ا یالئ ام بم ر  األلغ ن   الخط اجم ع  الن
 فیكفي برنامج  محدودًا التي تعاني خطراً   المناطقأما بالنسبة للدول أو     . مخلفات الحرب الذي یھدد المنطقة    المتفجرات من   /األلغام

درة    الدول ھذه في معظم  إال أنھ .  شدید االنخفاض أو منعدم    الضحایا  عدد محدود طالما بقي   ادة ق ون زی اطر   یمكن أن یك یم مخ  تعل
.لیةوأكثر شمبشكل خدمات ال لتقدیم مطلوبًااأللغام 

رب   /األلغام و ب المتأثرة المناطقدول و بین ال ومن   ات الح ددھا   أو المتفجرات من مخلف الغ ع ة و 99 الب اطق، 8 دول اك    من ھن
.2005 بزیادة خمس دول عن ،مخاطر األلغامب توعیةلل برامج كافیة تقدم  مناطق5 دولة و28

 مناطق8 دولة و99 األلغام  في تعلیم مخاطرة یمدى كفا

                                                                
دول ا 11 رافل ستان، أن: األط ا،  غأفغان ة، إریتری و الدیمقراطی ة الكونغ رص، جمھوری ا، قب ا، كرواتی ا، كولومبی ساو، إوال، كمبودی ا بی ا، غینی تونیا، إثیوبی س

س         وھندوراس، العراق، لیبیریا، جمھوریة مقدونیا الیوغ     ربیا، ال سنغال، ص دا، ال ین، روان ق، الفلب ا، موزمبی سابقة، موریتانی الفیة ال دا   س د، أوغن ودان، تایالن
.نمار، الوس، لیبیا، المغرب، نیبال، الصومال، سریالنكا، وفیتنامامی/أرمینیا، بورما: األطرافوزامبیا؛ أما الدول غیر 
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12 2007-2006 فيمخاطر األلغام  ب توعیةللمج كافیة أقامت براالدول التي 

 للتوعیةبرامج كافیة :  تغییرلم یحدث
2007-2006مخاطر األلغام ب

تحسین 
تعلیم برامج 
 األلغام  مخاطر

-2006في  
2007

تعلیم برامج إضافة 
 األلغام  في  مخاطر
2006-2007

قبرصتشیليغینیا بیساوأفغانستان طرافاألالدول 
استونیاكرواتیاواغنیكاراوالغأن

البوسنة 
والھرسك

ھندوراسالسلفادورالسنغال

كینیالیبیریاالسودانكمبودیا

موریتانیاتایالنداإلكوادور
جمھوریة الكونغو 

الدیمقراطیة
الیمنإریتریا

 الدول غیر
األطراف

كیرجستان
وریا ك

الشمالیة
أرمینیا

إسرائیلسریالنكالبنان

الشیشانالمناطق
أرض 

الصومال
ورنو غنا

كاراباخ
تایوان

كوسوفو

ة    اف  "ویقصد بكلم ر ك رامج     " غی ھ ب ذي تتبع نھج ال اطر  أن الم یم مخ دائي     تعل نھج ب و م ام ھ اء     ( األلغ ى إلق صر عل أن یقت ك
رات دون  دیمالمحاض رامج تق ك الب ي تل اً  الف ك ممكن ان ذل ث ك دارس حی ا أو أو أن ) م انطاقحجمھ ةھ دود للغای ي مح .  الجغراف

رامج و جلت ب ةس ي  ب توعی ة ف ر كافی ام غی اطر األلغ ة 34مخ ي دول ن   (2007-2006 ف الث دول ع اض ث ي ) 2005بانخف وف
). 2005 عن ة واحدمنطقةبانخفاض  (منطقتین

                                                                
. معقولحكم إلى للتوصل  فقط، ومن مصدر واحد، في حالة لیبیا، لم تكن البیانات المتاحة كافیة12
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2007-2006 فيلغام   األمخاطر لتعلیمالدول التي بھا برامج غیر كافیة 

 غیر تعلیمبرامج : لم یحدث تغییر
2007-2006  فيكافیة

برامج انخفاض في 
 األلغام تعلیم مخاطر

 2006في 

 تعلیمبرامج إضافة 
 األلغام  في  مخاطر
2006-2007

صربیاواتیماالغالتفیاألبانیا األطرافالدول
روسیا 

البیضاء
طاجكستانموزمبیق

أوغنداوبیربوروندي
الفلبینتشاد

روانداكولومبیا
جمھوریة 

الكونغو الدیمقراطیة 
تركیا

أوكرانیاإثیوبیا
زامبیاالعراق
زیمبابوي األردن

الدول غیر 
األطراف

المغربأذربیجانالوسبورما/انماریم

نیبالالصومالالصین
باكستانسوریاالھند
تنامفیإیران

فلسطینالمناطق
الصحراء 

الغربیة

األلغام   مخاطر لتعلیمملحة إلى برامج جدیدة أو إضافیة ال ذات الحاجةالدول 

كولومبیا، الكویت، موزمبیق، تركیا، أوغندا، أوكرانیااألطرافالدول 
الدول غیر 
األطراف

مال الصو،بورما، جورجیا، الھند، الوس، نیبال، باكستان/نمارامی

ضحایا  األلغام وحوادث تعلیم مخاطرقد ال تكون ھناك عالقة سببیة بین برامج في حین أنھ     د  ، سقوط ال إن عق ین   ف ة ب  مقارن
ي   من شأنھ األلغامتعلیم مخاطر برامج  وتقدیم معدالت الضحایا اتجاھات   ن    تحدید الدول الت د م ب مزی ى    ال تتطل ا إل ل لحاجتھ تحلی

ة    وكلما ارتفع عدد الضحایا . األلغام تعلیم مخاطر برامج   اك حاج ت ھن ى  كلما كان سین   إل ادة وتح رامج   زی اطر  ب یم مخ ام  تعل  األلغ
ام ب  المتأثرةمناطقال إجراءات أخرى مثل عمل سیاج حول       فضًال عن ( ع      /األلغ رب أو وض ات الح ن مخلف رات م ات المتفج  عالم

).علیھا أو تطھیرھا
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2006-2005 في أكبر عدد من الضحایا ذاتي الدول العشر  األلغام  فتعلیم مخاطرالمستفیدون من برامج 
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  من غیر الدولالجماعات المسلحة 

دودة          من غیر الدول  قدمت الجماعات المسلحة     رامج مح ا ب صل بھ ي تت یم  والمنظمات الت اطر  لتعل ن     مخ الث دول م ي ث ام ف  األلغ
.بورما والصومال وسریالنكا/نمارا وھي می2006 في اأكبر عدد من الضحای ذات  العشردولال

من أبناء  یًا داخلالنازحین كذلك لجنة خدمة للصحة والرفاھیة والوطني  الكاریني بدأت إدارة االتحاد 2006 فيفي بورما   و  
سیطر   ألعداد ضحایا األلغام فيوللمناطق الخطرة مسح  عملیات األلغام و مخاطر لتعلیم ًا برنامج ينیكارال الشعب ي ی  المناطق الت

13.نین والقطاعات المتنازع علیھا في والیة كاریعلیھا المتمرد

ل       دیم وفي سریالنكا قامت منظمة الحمامة البیضاء التابعة لحركة نمور التامی رامج  بتق یم  ب اطر  لتعل ي   مخ ام ف ن   75 األلغ م
. جفنةفي إقلیمطعات المتفجرات من مخلفات الحرب في ثمانیة مقا/األلغامب المتأثرة المجتمعات

یم  الدولیة والمحلیة برامج   غیر الحكومیة كما قدمت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات        اطر  لتعل اطق    مخ سكان المن ام ل  األلغ
دول  الواقعة تحت سیطرة الجماعات المسلحة      ر ال ار    من غی ا، میانم سنغال، كولومبی ي ال ان،     / ف صومال، لبن ستان، ال ا، أفغان بورم

.2007-2006 فين  والسودا،تشاد

الدراسات وعملیات التقییم

ات    قدمت عدة  ات  دراس رامج    وعملی یم لب اطر   تقی یم مخ ام  تعل الل   األلغ ت خ ذا   أجری رة ھ ات   ا فت ر معلوم صیالً  لتقری ر تف ن  أكث  ع
.المتفجرات من مخلفات الحرب/ من جراء األلغامحوادث سقوط الضحایا األلغام وتعلیم مخاطرالعالقة بین 

الل      حادًا ًایا انخفاض  كمبود سجلت ضحایا خ غ  2006في عدد ال ث بل حیة 450  حی ان   ، ض د أن ك سنوي  بع ط ال غ   المتوس  یبل
باب لوكشفت دراسة أجریت   . 2000 ضحیة منذ عام     846 ك فھم األس ھ   وراء ذل ال    أن م إدخ د ت سینات  ق ة  تح رامج   ملحوظ ى ب  عل

ردة ال المتعاملین في المعادن     وباألخص ( األلغام من حیث استھداف األشخاص األكثر عرضة للخطر        تعلیم مخاطر  ضًا   و) خ م أی ت
ول         ،إضافة إلى ذلك فھناك عوامل أخرى     . لح مثل الشرطة  ا المص أصحاب إشراك ة الوص شیة وإتاح روف المعی  منھا تحسین الظ

                                                                
 لأللغام األرضیة من بین الجماعات المسلحة غیر استخدامًا األكثر  الكاریني، ھوتحریر الوطنيال وھو جیش الكاریني،الوطني  لالتحادالجناح المسلح  13

. من مرصد األلغام األرضیةالعدد  ھذابورما، انظر التقریر الخاص ببورما في/الحكومیة في میانمار
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ردة   إلى األراضي القابلة للزراعة وكذلك وضع قوانین أكثر حزماً       ادن الخ ي المع د  ، في مواجھة التعامل ف ھمت ق ر    أس شكل كبی  ب
غیرھا من  التركیز على العاملین في مستودعات تداول المعادن الخردة و    بزیادة  أوصت الدراسة  كما. في تخفیض أعداد الضحایا   

 14. األكثر عرضة للخطرھالجماعات المھمش

ھ          أجریت وفي الوس أوضحت دراسة حالة     ت فی رق  لقریتین أنھ في الوقت الذي عمل اطر   ف یم مخ ام الم تعل ى    األلغ ة عل حلی
اطر  وعي السكان    رفع ذائف  مخ رجَ            الق م یت ك ل رة إال أن ذل ر المنفج شكل م   غی سلوك    ا ك ب ي ال ر ف ى تغی ة   15.ف إل شفت دراس  و ك

ل      سلوك  األلغام في الوس قد استھدفت     تعلیم مخاطر أخرى أن برامج     ن قب د م ة   خوض المخاطر غیر المتعم اھیر العام م  الجم  ول
ر   عرضة للخطر و  المجموعات األكثر  تخاطب بشكل كاف   اطر  ل ًاخوض األكث د  لمخ ن عم راك      . ع ة بإش ك الدراس ت تل د أوص وق

رامج    ةلح ومراجعة رسال  ا المص أصحاب اطر   ب یم مخ ام و تعل تراتیجیات ا األلغ صل  ھاس ردة      لت امعي الخ شباب وج ال وال ى األطف  إل
16. غیر المنفجرة والمزارعینالقذائفواألشخاص الذین یعملون في تفكیك 

اطر  والفتیات في نشر للنساءمشاركة أكبر  "الحاجة إلى فت دراسة عن عدم تلبیة      وفي الیمن كش   الت   تعلیم مخ ام وحم  األلغ
17". النسائیة والتوسع في مشروع من منزل لمنزلتعلیم فرق ال مزید من وذلك بتجنیدتعلیمال

ملت  و ة ش شفت دراس ا ك ي كولومبی صًا378ف اطق   شخ الث من ي ث ن ف ستویاتع ن م ضة م ر  ال منخف وعي بخط
دة  فضًال عن ،مخلفات الحرب المنفجرة وبعض الممارسات الخطیرة  /األلغام ن  بعض المنافع العائ رامج  م اطر   ب یم مخ ام  تعل  األلغ

.تقدمالمحدودة التي 

ذین             240 أجریت على     دراسة وفي أرض الصومال كشفت    خاص ال دد األش ھ ع ذي ازداد فی ت ال ي الوق ھ ف  رأوا شخص أن
ًا ل ألغام ة   ومخلبالفع ة مماثل ت دراس ذ أن أجری ر من شكل كبی رة ب رب المتفج ات ح يف ستوى 2002 ف إن م ة، ف امب المعرف  األلغ

ا أن   . في بعض الحاالتوانخفض  مرتفعًالم یكنالسلوك اآلمن  و ؤالء   11كم ن ھ ة م خاص  بالمائ ة 5(  األش ي    بالمائ ال ) 2002ف
18.متفجرةحرب المخلفات /لغامباأل  متأثرةیعلمون أنھم یعیشون في مناطق

يو  رامج  2007-2006 ف رى لب ات أخ سح ودراس ات م یم ودراس ات تقی ت عملی اطر أجری یم مخ ن تعل ل م ي ك ام ف  األلغ
ا             راق، األردن، الوس، موریتانی ا، الع ا، كولومبی ا، كمبودی یمن       ،أرمینیا، بورم ستان، ال وریا، طاجك ستان، س ال، باك  وأرض ، نیب

19.الصومال

غام  األلمخاطرب الطارئ تعلیمال

یمالشیر ی ارئ تعل اطر الط ي   بمخ شطة الت ى األن ام إل تم األلغ یس ت ي    ل صراعات الت اء ال ور انتھ اء أو ف تج أثن ا ین وث عنھ  تل
ام أو      أیضًابل و   فحسب، المتفجرات من مخلفات الحرب   /لغامباأل شف األلغ د تك  عند حدوث كوارث طبیعیة مثل الفیضانات التي ق

ي   . انفجار مستودعات الذخیرة  ل  مث وكذلك عند وقوع حوادث      ،تحركھا ت ، 2006ف الت  أقیم یم  حم اطر  لتعل ي   مخ ام ف دة   األلغ ع
20.لبنان وموزمبیق ونیبالفي  بلدان، أبرزھا

ي ف ار ف الق الن ف إط الن وق ور إع ان وف ي لبن سطس14ف ى 2006آب / أغ ذي أنھ ًا34 ال رائیل،  یوم ع إس رب م ن الح  م
دة         م المتح االت األم داءً "وجھت وك اجالً  ن یم "  ع ار  لتعل ذائف  بأخط دنیین        الق ى الم رة عل ر المنفج ق      ؛ غی ا أطل اني   كم یش اللبن الج

ان     قامو". المریبةاألشیاء  "تحذیرات من االقتراب من      وحزب اهللا  وب لبن ي جن ام ف شورات   ب مركز تنسیق مكافحة األلغ ع من توزی
ار، ن األخط دیم ع یم  وتق اطرتعل ك مخ مل ذل سالمة وش ل لل زء مي المجتمعالتواص ة  كج ةن عملی امإزال ذائف / األلغ ك الق تفكی

رامج         قدمت أربعة  تشرین الثاني / ونوفمبر تشرین األول /وخالل أكتوبر . المتفجرة وجمع البیانات   ة ب ة محلی ر حكومی ات غی  منظم
                                                                

.2007 شباط/، فبرایر" في كمبودیا2006 خالل غیر المنفجرة القذائف/األلغامدراسة حول االنخفاض المفاجئ في أعداد ضحایا "روث بوتملي،  14
، مركز جنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة، " في الوسیتین دراسة قر- غیر المنفجرةالقذائف التعایش مع حولوجھات النظر المحلیة " 15
.78-47 ص ،)ب(، الملحق 2007 شباط/، جنیف، فبرایر"یفإدارة المخاطر وإجراءات التخففي جمھوریة الوس نموذج "

تشرین /، الیونیسف، فیتنام، أكتوبر" غیر المنفجرةالقذائف احتیاجات التوعیة بمخاطر تقییم"اتحاد شباب الوس، /المجموعة االستشاریة بشأن األلغام 16
.11-8، ص 2006 األول

، المجلد األول، التقریر الرئیسي، مركز جنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض "ل المعیشة في الیمناأللغام األرضیة وسب: رحیل الشیطان"وند، اب. يب 17
.86، ص 2006اإلنسانیة، جنیف، 

، ملخص، " غیر المنفجرة، شمال غرب الصومالوالقذائف باأللغام األرضیة المتعلقة السلوكیات والممارسات والمعرفة"،  الدولیة المعاقینمنظمة 18
.2007 تموز/یولیو 15 في زیارة الموقع ت، تمwww.handicap-international.fr، 2007 كانون الثاني/ینایرن، لیو
.838 ص ،2006ألرضیة لعام تقریر مرصد األلغام ارمینیا، انظر أل وبالنسبة.  من مرصد األلغام األرضیةالعدد اانظر تقاریر الدول في ھذ 19
دة   مخاطر األلغام  ب للتوعیة  طارئة وبرامج جدیدة    برامج أقیمت 20 دات الجدی تجابة للتھدی ریالنكا        اس سنغال، وس ساو، ال ا بی ا، غینی شاد، كولومبی ي ت الل  ف  خ

.فترة ھذا التقریر
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الغ      المتأثرة األلغام في كافة المناطق      مخاطر تعلیم ان الب وب لبن رى جن ي ق ددھا  ف ة ق 150  ع ا  ؛ری ى  كم ل  135000 تلق یم تعل  طف
اطر  لبرامج  مكثفًا نشاطًا للحرب وشھدت األشھر التالیة  .  األلغام مخاطر ام تعلیم مخ ى      ، األلغ وعین عل دریب المتط ك ت ي ذل ا ف   بم

دیم  رامج  تق ذه الب م .  ھ و      ث رامج نح ك الب م تل ز وحج ر تركی ف  تغی راد  تثقی د  األف ن التھدی د  ع شكلھ   الجدی ذي ت ذخائر  ال ة ال  العنقودی
ة          ( السابق بالتھدید مقارنة   ،ھلة بالسكان  في المناطق اآل   المتناثرة اطق المعروف ي المن ذي  )الذي شكلتھ األلغام المضادة لألفراد ف  ال

اد ھاعت سكان علی رغم .  ال ذهوب ودھ ر و ، الجھ ات التطھی د  ال وعملی ك، فق ن   تفكی ر م قط أكث حیة 200س راء   ض ن ج م
ایو   2006آب  /المتفجرات من مخلفات الحرب في الفترة من أغسطس       /األلغام ار   /إلى م ن      – 2007أی رب م ا یق صف  م الي   ن إجم
.2000أیار / في لبنان منذ مایوالضحایاعدد 

ل        النار    وبرغم وقف إطالق     ،وفي نیبال  ي أبری ن ف ذي أعل سان   /ال تمر    ،2006نی قوط  اس ریح      س ل وج ین قتی ا ب ضحایا م  ال
الق   و 21. بسبب األلغام المضادة لألفرادلةفي بعض الحاالت القلی    و آمن، المخزونة بشكل غیر   أو   المھملة ات المتفجر بسبب م إط ت

ھدت    و ؛ األلغام حدیثي التدریبتعلیم مخاطر من ناشطي 120 تضم لمخاطبة الجماھیر    طارئة حملة إعالمیة  ي ش اطق الت في المن
. األلغاممخاطر الطاريء تعلیم ببرامج الالسكان تم استھدافوقوع الحوادث 

ا و ی في مقاطعتي زامبة الواقعالملغومةطق امنال في 2007 شباط/برایروشھدت موزمبیق فیضانات غزیرة في ف     :وفاالس زی
د  و رامج    یتم تق یم م ب اطر  لتعل ى    مخ ام إل اطق    49100 األلغ ك المن ي تل خص ف ارات      .  ش سببت انفج ك، ت ى ذل افة إل ت  إض ي  وقع ف

ث   10 على مسافةفجرة ن غیر م قذائف في تناثر    2007 آذار/ مارس 22العاصمة مابوتو في    بلذخیرة  لمستودع   ع حی  كیلومتر مرب
سكري 27 مدني و130 لقي ؛ قریة مجاورة  14أضیرت   صرعھم  ع یب   م ا أص و  بینم خص  515  نح اب   ش ي أعق ادث ف م  .  الح وت

ام  مخاطر لتعلیم  طارئة  برامج تقدیم ى     ، األلغ لت إل ث وص ددھم     حی الغ ع سكان الب ة ال خص 300000 غالبی تمر    .  ش ك اس ع ذل وم
ي       حزیران /ففي یونیو ؛ادث الضحایا من جراء الح سقوط ران ف علوا النی دما أش رة عن روح خطی قتل طفالن وأصیب طفل آخر بج

یب   حتفھم جندیانلقي ؛مستودعال تحتھا مخلفات متفجرة من انفجار     كانتكومة ركام    رون  11 وأص ن   آخ ار   م راء انفج ض  ج بع
.فجرة أثناء نقلھا خارج المنطقةنمال غیر القذائف

النتائج

د زادت   تعلیم مخاطر إلى أن برامج    2007-2006 فيلغام األرضیة من خالل دراستھ لتقاریر الدول        خلص مرصد األ   ام  ق  األلغ
 في خفض معدالت  ھامًا إسھامًاعلى أنھا األلغام تعلیم مخاطرنظر إلى وفي العدید من الدول یُ  . بشكل عام  ت أیضًا جودتھا  وتحسن

ة         علیم مخاطر ت ثبت أن برامج     إال أنھ قد  . الخسائر البشریة  ر كافی ال غی ى األطف ز عل ي ترك الت والت كل حم ذ ش .  األلغام التي تأخ
ة " مع إنشاء ، األلغام على المجتمعتعلیم مخاطر السلوك، ینبغي أن تعتمد برامج        في ومن أجل تحقیق تغییر    " نقاط اتصال محوری

اطر  بجالء أن برامج   وقد اتضح . المتأثرة داخل المجتمعات    تعلیم ألفراد ال   المستمر وتقدیم الدعم  صداقیتھا    تعلیم مخ د م ام تفق  األلغ
ام أو       ووضع عالمات حول المناطق الخطرة  أسوارإذا لم یصاحبھا عمل      ة لأللغ ات إزال ور عملی ى الف ك عل  علیھا وإذا لم یتبع ذل

رامج    ملحوظًاوفي الوقت الذي أحرزت فیھ بعض الدول تقدماً .  المتفجرة إلزالة الخطر الفعلي    القذائفتفكیك   ل ب ة  في عم  متكامل
ام   األلغام تستند على قاعدة تواصل مجتمعیة قویة وبدعم من المجتمع الدولي     مخاطر لتعلیم ة األلغ اك    لمكافح زال ھن ال ت دان ، ف  بل
ضحایا  ) االتفاقیة في  األطرافبما في ذلك بعض الدول      (المتفجرات من مخلفات الحرب     /األلغامب متأثرة ولدیھا أعداد كبیرة من ال

. األلغاممخاطر لتعلیم كافیة  غیرولكن برامج

ضحایا األلغام األرضیة ومساعدة الناجین

 - أجیال المستقبلو تشكل خطرًا على األجیال الحالیة زالت األلغام األرضیة والمتفجرات من مخلفات الحرب الرغم أن
.2006 في  في عدد الضحایا انخفاضًا ملحوظًااكإال أنھ كان ھن –زایدة  مشكلة متتعد المرتجلةن األجھزة المتفجرة أو

                                                                
. 2006 كانون األول/، كتماندو، دیسمبر"التھدیدفھم : ة في نیبالمخلفات الحرب المتفجرة واأللغام األرضی"، ة غیر الرسمیات مركز خدمة القطاع21
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 في - رعایة مدى الحیاةالفي حاجة إلى وكثیر منھم  –  استمر عدد الناجین،2006رغم انخفاض عدد الضحایا في ف
.االزدیاد

2006ضحایا جدد في 

األجھزة المتفجرة  األلغام أو المتفجرات من مخلفات الحرب أو من جراء ضحیة 5751تسجیل إجمالي تم  2006في 
 39). لم یتم التعرف علیھم88و (ًا جریح4296، و قتیًال1367 منھم ومنطقة، دولة 68 الضحیة في بواسطة ُتفعلالمرتجلة التي 

 ویعد 40).منطقة/دولة 78 في م ضحیة تم تسجیلھ6873 (2005  عام بالمائة عن16بنسبة ب یمثل انخفاضًا اإلجماليوھذا 
 ضحیة؛ وھو ما 11700 حیث بلغ 2002 في المسجل الضحایا  عدد أقل من نصف2006سجل في إجمالي عدد الضحایا الم

ومن  .منظمات المشاركة في مكافحة األلغامال إلى اآلثار اإلیجابیة التفاقیة حظر األلغام وإلى الجھود التي تبذلھا إرجاعھیمكن 
المتفجرات من مخلفات / ضحیة جدیدة من جراء األلغام20000-15000المعقول أن نفترض أن التقدیر العتید القائل بأن ھناك 

.تقدیرًا واقعیًا لم یعد سنویًاالحرب 

  الضحایا، أيةالمعروف الحاالت إنما یشیر فقط إلى 2006 لعام ضحیة 5751 اإلجمالي البالغوتجدر اإلشارة إلى أن 
 مرصد األلغام الذي یجریھواسطة تحلیل وسائل اإلعالم الذین تم تسجیلھم في نظم إدارة البیانات أو الذین تم التعرف علیھم ب

  بواسطةُتفعلالتي فجرة تاألجھزة الم/المتفجرات من مخلفات الحرب/وال ُیعرف العدد اإلجمالي الفعلي لضحایا األلغام. األرضیة
 من إجمالي دولة 64في  وجودھا من األصل عدم أو نظرًا لعدم كفایة جمع البیانات، 5751 أعلى من بالتأكیدالضحیة، ولكنھ 

 مجموعة دول ا لتكون ما یطلق علیھاختیرت وحتى في الدول األطراف التي 41. مسجلین ضحایالدیھا التي 68ـ الالدول
 آلیات كافیة لجمع 24الـ ھذه الدول من 22ال یملك فلناجین، ا لرعایة خاصة ات مساعدىتلقت ل)VA24 ("24مساعدة الضحایا "

في منھم  5279 ضحیة وقع 5751 الضحایا البالغ عددھم إجماليومن .انخفاض معدل اإلبالغ مما یؤكد البیانات عن الضحایا،
  سنوات من دخول اتفاقیة حظر األلغام10  مروروبعد. بلدان تعتبر آلیات الرصد فیھا غیر كافیة أو غیر موجودة من األصل

 البیانات حتى یتسنى إرساء أساس سلیم لتخطیط وتقدیم مساعدة ، ال تزال ھناك حاجة عاجلة إلى تحسین أنظمة جمعحیز التنفیذ
وتورد الصفحات التالیة العوامل األخرى التي تؤثر في موثوقیة أعداد . الحقًا"  ذات اھتمام خاصقضایا "انظرالناجین؛ 

.الضحایا اإلجمالیة

                                                                
 في حادث تعلق بأجھزة انفجرت عن غیر قصد قتلوا أو أصیبوا الذین األشخاصفي األعداد اإلجمالیة للضحایا یدرج مرصد األلغام األرضیة  39

، وھي تشمل األلغام المضادة لألفراد، واأللغام المضادة ) الضحیةسطةالتي تتفعل بوااألجھزة ( أو تالمسھا  منھابسبب وجود شخص أو مركبة أو قربھ
ویجتھد مرصد األلغام  .فجرة األخرى، وجمیع مخلفات الحرب المتفجرةنائر العنقودیة، والقذائف غیر الم، والذخمرتجلةللمركبات، واألجھزة المتفجرة ال

التي األسلحة الموجھة بما في ذلك األلغام األرضیة (الضحیة وضحایا األجھزة األخرى  التي تتفعل بواسطةاألرضیة في التمییز بین ضحایا األجھزة 
لضحایا من مزیلي األلغام والعسكریین الذین أصیبوا من جراء ل األعداد اإلجمالیة ویتم إدراج ؛)مرتجلة بالتحكم عن بعد واألجھزة المتفجرة التنفجر

 یتفعل بواسطة لم یكن باإلمكان تحدید ما إذا كان الجھاز من النوع الذي إنو .فیتم استبعادھم" یا القتالضحا"الضحیة، أما بواسطة  التي تتفعلاألجھزة 
 . فإن ضحایاه ال یندرجون في األعداد اإلجمالیة التي یصدرھا مرصد األلغام األرضیة، نتیجة لقلة المعلومات المتاحة في كثیر من البلدان،الضحیة

األجھزة /مخلفات الحرب المتفجرة/ األلغام ضحایا منة ضحیة جدید7328 تم اإلبالغ عن 2006 األرضیة لعام تقریر مرصد األلغام في 40
 الضحیة وتلك التي تنفجر بالتحكم عن بعد وما جرى تتفعل بواسطة التي مرتجلةاألجھزة المتفجرة البین تمییز ال قدرات لتسحنونظرًا  .مرتجلةالمتفجرة ال

إلى  قد أشار 2006تقریر مرصد األلغام األرضیة لعام  وكان .الضحایا في االتحاد الروسي والھندأعداد  تعدیل تم، 2005نات عام  لبیاة الحقمراجعةمن 
 مخلفات الحرب من جراء ضحایا تضممنطقة أخرى / دولة13 كذلكمخلفات الحرب المتفجرة و/ األلغاممن جراء ضحایا ُسجل بھامنطقة / دولة65

.2005المتفجرة في 
. كمبودیاي فقط ھة واحددولة في المكتملة البیانات ذات األربع في الدولضحایا حاالت سقوط ال بالمائة من 95 وقعت 41

 عمج ماظن بسح اياحضلا عيزوت
 يف تامولعملا2006

 تانايب عمج
 ةيئزج
73%

�

ةلماك تانايب عمج  
8% تانايب عمج مدع

19%
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المتفجرات من /عوام السابقة إال أن عدد الناجین من األلغام عن األ2006 في  المسجلینقلة عدد الضحایامن رغم بالو
ال ُیعرف عدد الناجین في العالم على وجھ الدقة، غیر أن مرصد األلغام األرضیة استطاع و .مخلفات الحرب استمر في االزدیاد

ھؤالء الناجین ال یزالون المستحیل معرفة كم من من قبیل رغم أنھ بو. 2007آب /  ناٍج على األقل في أغسطس473000تحدید 
 أن یكون ھذا تقدیر ضعیف ألن العدید من الناجین ال یتم تسجیلھم رسمیًا، خاصة إذا كانوا  األكبرعلى قید الحیاة فإن االحتمال
 بالناجین في بعض الخاصة فاإلحصاءات ؛ادثھم منذ زمن بعیدوقلیات عرقیة، أو وقعت حأل ینتمونیعیشون في مناطق نائیة، أو 

.متاحة غیر ، مثل الوالیات المتحدة واالتحاد الروسيالقدامى، كبیرة من المحاربین دبلدان التي بھا أعداال

دیموغرافیة الضحایا

 ثالثة 2006ل المدنیون في شّكة، كما في األعوام السابق
 بالمائة34أرباع عدد الضحایا المسجلین، وبلغت نسبة األطفال 

في بعض و .الفتیانقریبًا من من الضحایا المدنیین، كلھم ت
  من األطفالالمناطق شدیدة التأثر كان غالبیة الضحایا/البلدان

) 66: أرض الصومال– 53: نیبال– بالمائة 59:أفغانستان(
فئة عمریة أكثر  بین سن الخامسة والرابعة عشر الفتیانوكان 

الضحایا  إجمالي بالمائة من 89ل الذكور وشّك .معرضة للخطر
أو عمر / نوع وة معرفھ تعذر؛ بید أنھم أمكن معرفة نوعالذین

). بالمائة من جمیع الضحایا25أي ( شخصًا 1454

؛  من الضحایا من العسكریین بالمائة24 حوالي وكان
 دولةبسبب )  بالمائة19 (2005وتأتي ھذه الزیادة عن عام 

 بالمائة من 57 ا بلغت نسبة ضحایاھحیث كولومبیا ي ھةواحد
 جانبًا تصبح نسبة كولومبیاوإذا نحینا  .ضحایا العسكریینجمیع ال

 العوامل األخرى التي ومن . بالمائة12الضحایا العسكریین 
تؤدي إلى تسجیل معدالت أعلى من الضحایا العسكریین تزاید 

على حساب الضحایا ) أفغانستان والعراق( التي تركز على القوات األجنبیة یة المكثفة اإلعالمالتغطیةو) باكستان(الصراعات 
.المدنیین المحلیین

Civilian Casualty Distribution by Age Group in 2006

Adult
43%

Child
34%

Unknown
23%
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 من الضحایا، إذ تتعدى نسبتھم الواحد األقل عددا بأنشطة التطھیر ھم الفئة یقومونال یزال مزیلو األلغام الذین و 
 واالضطالع 2006 جھود التطھیر في زیادة  منرغموذلك بال ،2005 في ة التي سجلتنسبال، وھي نفس )69(بالمائة بقلیل 

 أبرزھا الدول وثمة عدد قلیل من 42. أكثر صعوبة مثل حالة التلوث الجدیدة بالمتفجرات من مخلفات الحرب في لبنانبمھام
ومع أن عددًا أكبر من أفراد عملیات التطھیر كان ھدفًا  .فقد ضحایا بمعدالت عالیة في عملیات التطھیرتزال تإیران وكمبودیا ال 

.ضمن العدد اإلجمالي للضحایا رجھم مرصد األلغام األرضیةیدلم )  السنغال وأفغانستانعلى سبیل المثال في (2006للعنف في 

 بأنشطة كسب العیش واألنشطة االقتصادیة  الناس في المناطق الریفیة أثناء قیامھالخسائر البشریة تقعیبدو أن معظم و 
بوضوح التأثیر السلبي لأللغام والمتفجرات من ین یبذلك و .الیومیة؛ وھذا ما یقع على وجھ الخصوص في الوس وفیتنام والیمن

 األراضي الخصبة والمراعي والمناطق الواقعة في محیط تزالمخلفات الحرب على سبل كسب العیش بالنسبة لألفراد، حیث ال
 .القرى وطرق التجارة ملوثة وخطرة

 بالمائة من 28طراف، والتي سجلت في الدول األتتوفر  المعلومات األكثر تفصیًال عن الضحایا فإن عام، وبشكل
نوع أو تفاصیل الحالة، بینما لم ُتعرف تفاصیل الضحایا في الدول غیر األطراف  الالحاالت التي لم ُتعرف فیھا الفئة العمریة أو

 . بالمائة من الحاالت72باالتفاقیة في 

 واإلقلیمیةالمحلیةاالتجاھات 

انخفضت معدالت الضحایا المسجلین في كافة المناطق و، 2006 خاللم  أرجاء العالكافة الضحایا في سقوطاستمر 
: منطقة أفریقیا جنوب الصحراءباستثناء

1205 21 ضحیة في 1122 حیث سقط 2005منطقة في أفریقیا جنوب الصحراء، بزیادة عن عام /دولة 19 ضحیة في 
 ؛منطقة/دولة

2510 16 ضحیة في 3031 حیث سقط 2005بانخفاض عن عام المحیط الھادي، - دولة في منطقة آسیا13 ضحیة في 
؛منطقة/دولة

165 ؛مناطق/دول 10 ضحیة في 335 حیث سقط 2005مناطق في أوروبا، بانخفاض عن عام /دول 8 ضحیة في

205 11 ضحیة في 228 حیث سقط 2005دول المستقلة، بانخفاض عن عام ال رابطةمنطقة في / دولة11 ضحیة في 
؛منطقة/دولة

539ضحیة في 990 حیث سقط 2005شمال أفریقیا، بانخفاض عن عام -منطقة في الشرق األوسط/ دولة13حیة في  ض 
؛منطقة/ دولة12

1127 مناطق/دول 8 ضحیة في 1167 حیث سقط 2005مناطق في األمریكتین، بانخفاض عن عام /دول 4 ضحیة في.

                                                                
ضحایا ال  أعدادوقد أعید حساب ."عسكریین" في فئة من مزیلي األلغام یتم تسجیل الضحایا العسكریین ، الضحایا عنبیاناتالألغراض جمع  42
.2006تقریر مرصد األلغام األرضیة لعام  عما كانت علیھ في 2005 في ن مزیلي األلغامم العسكریینوالمدنیین 
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Number of Casualties by Region in 2005 and 2006
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التي األجھزة المتفجرة المرتجلة /المتفجرات من مخلفات الحرب/ الضحایا الناجمة عن األلغامالسمات الرئیسیة لحوادث
: كانت2006 الضحیة في عام  بواسطةُتفعل

 43؛2006لم یسقط فیھا ضحایا في و 2005منطقة سقط فیھا ضحایا في / دولة14ھناك

المجر –) واحد(جمھوریة الكونغو  :2006ایا جدد في جل فیھا ضح ُس2005 ضحایا في التي لم یسقط فیھا الدول  منأربع 
 ؛)واحد( تونس –) خمسة( إندونیسیا –) واحد(

 مجموعة  بالمائة من جمیع الضحایا المسجلین في ثالث من دول41سقط VA24،؛ ھي كولومبیا وأفغانستان وكمبودیا

رغم أن عملیات جمع البیانات في ب ،كمبودیا في عدد الضحایا في الوس وفیتنام وأفغانستان وانخفاضات ملحوظة ُسجلت
 حیث اكمبودی في كانت معدالت االنخفاض علىأو .انخفاض معدل اإلبالغ مما یؤكد للغایةكل من الوس وفیتنام محدودة 

مشاركة ال لزیادة الفرص االقتصادیة ونظرًا، )2005 في عام 875 من 450انخفض إلى ( بالمائة 50 بلغ ما یقرب من
؛2007 وھو اتجاه یبدو أنھ مستمر في عام ؛ في مكافحة األلغامیةالمجتمع

لنقص ال لسبب إال) مثل فلسطین والعراق وإیران(المناطق /الدول في عدد الضحایا في بعض كانت االنخفاضات الملحوظة 
ومن ثم ال یمكن اعتبارھا آلیات جمع البیانات وانتھاء أعمال الجھات الفاعلة التي كانت توفر البیانات في األعوام السابقة، 

تمثل الواقع؛

 وھو ما 2005 ضحیة أو أقل تغیرات طفیفة عن عام 50 التي توجد بھا معدالت ضحایا سنویة بواقع الدولأظھرت معظم ،
 ؛ نسبیًا ولكن مستمرمنخفض  تھدید إلىیشیر

تشھدو .الصومالو ، باكستان، الھند،د تشا،بورما:اتلصراعل نتیجة أغلبھازیادة في معدالت الضحایا، وب دول عدة أفادت 
؛ عشرة أضعافبمقدار حواليلبنان زیادة في معدالت الضحایا 

؛ تحسن في آلیات جمع البیاناتإلى جزئیًا  راجعة الزیاداتكانت) السودانوإثیوبیا ( القلیلة في بعض الحاالت

                                                                
 –) أربعة( السلفادور –) نیاثن(ساحل العاج   –) واحد( الصین –) أربعة( بولیفیا –) ثمانیة( بنغالدیش –) 2005 ضحیة مسجلة في 23(ألبانیا  43

 تایوان –) نیاثن( صربیا –) واحد( منغولیا –) واحد(سالفیة السابقة ومقدونیا الیوغجمھوریة  – )16( كینیا –) واحد(ھندوراس  –) تسعة(واتیماال غ
).ثالثة( زامبیا –) ثالثة(

2006 و2005ا بالمنطقة في  الضحایعدد

ك
 ثومنول

الدول 

أ

الشرق 
األوسط وشمال أفریقیا

األ

أ

آسیا 
والمحیط الھادي
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 ُتفعلالتي فجرة تاألجھزة الم/ات من مخلفات الحربالمتفجر/األلغام ضحایا أعداد ترتفع فیھا دولةال تزال كولومبیا أكثر 
.البیانات وجود تحفظات على دقة ھذه  منرغمبال،  الضحیةبواسطة

المتفجرات من مخلفات /األلغام خسائر بشریة من جراءتسجیل كان قد تم  2007آب / أغسطسبحلولكذلك، 
 ، إسرائیل، ھندوراس،ألبانیا:2006سجل بھا ضحایا في ی لم دول في سبع  الضحیة بواسطةُتفعلالتي فجرة تاألجھزة الم/الحرب
.2005 سقوط ضحایا في أربع دول منھا شھدتزامبیا؛ و ، جنوب أفریقیا، النیجر،منغولیا

 ضحایاتلحقأنواع األجھزة التي االتجاھات في 

 من جراء سقوط ضحایا يتتسبب ف التي المختلفة بین األجھزة تفرقال توجد بیانات تاریخیة كافیة في حین أنھ 
 أن التطورات إال ،األجھزة المتفجرة المرتجلة حتى یمكن تحدید اتجاھات طویلة المدى/المتفجرات من مخلفات الحرب/األلغام

توحي بحدوث انخفاض تدریجي )  كمبودیا ونیبال،على سبیل المثال (الدول بعض شھدتھا إدارة البیانات التي مجالالحدیثة في 
 بواسطة ُتفعلایا األلغام مقارنة بضحایا المتفجرات من مخلفات الحرب واألجھزة المتفجرة المرتجلة التي في أعداد ضح

 بالمائة في 51( بسبب األلغام ھا بالمائة من46 من بین الحاالت التي ُعرف فیھا نوع الجھاز كانت، 2006وفي  .الضحیة
 بالمائة بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب األخرى 42، و)2005 في  بالمائة4( بالمائة بسبب الذخائر العنقودیة 7، و)2005

 44).2005 بالمائة في 2( الضحیة  بواسطةُتفعل بالمائة بسبب األجھزة المتفجرة المرتجلة التي 5و) 2005 بالمائة في 34(
 آلیة لجمع البیانات إلنشاءنتیجة  الضحیة  بواسطةُتفعل األجھزة المتفجرة المرتجلة التي من جراءوجاءت الزیادة في الضحایا 

 واالرتقاء یة اإلعالمالتغطیة نتیجة لتحسن أعم جاءت وبشكل الضحیة،  بواسطةُتفعلاألجھزة التي في نیبال تمیز حوادث 
ة  لألجھزمن غیر الدولوإضافة إلى ذلك، تم اإلبالغ عن استخدام الجماعات المسلحة  .بالقدرة التحلیلیة لمرصد األلغام األرضیة

. الضحیة في عدة بلدان، منھا أفغانستان، الھند، العراق، لبنان، باكستان، الشیشان، واالتحاد الروسي بواسطةُتفعلالتي 

، 2006الصراع الذي دارت رحاه في لبنان في فترجع إلى  ضحایا الذخائر العنقودیة عددالزیادة الكبیرة في أما 
 خالل دولة على األقل 12الذخائر العنقودیة في من جراء تم تسجیل ضحایا و . البیاناتقواعدل یةقدرة التمییزال زیادة إلىوكذلك 
2006.45 

Casualty Distribution by Known Device in 2006

Cluster 

Submunitions

7%

ERW

42%

Mines

46%

Victim-

Activated 

IEDs

5%

                                                                
ة ء وعدم كفااإلبالغ نتیجة لعدم دقة 2005 و2006 لعاميتم استبعاد كولومبیا من ھذا التحلیل قد و . أجھزة غیر معروفةبقیة الحاالت سببتھا 44

. الضحیةتتفعل بواسطة التي مرتجلة األلغام واألجھزة المتفجرة الالتمییز بین
ولم یتم . 2007أیار /، مایو، بروكسل" للذخائر العنقودیة على األفراد والمجتمعاتالفتاك التأثیر :األثردائرة "،  الدولیة المعاقینانظر منظمة 45

.لذخائر العنقودیةل  المباشرینإدراج الضحایا

توزیع الضحایا حسب الجھاز المعروف في 
2006 مخلفا

ت الحرب 
الذخائر المتفجرة

العنقودیة

األجھزة 
المتفجرة المرتجلة 
التي تتفعل 

بواسطة الضحیة

األلغام
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تشمل معظم الحوادث الناجمة عن األجھزة المتفجرة المرتجلة استخدام أجھزة تنفجر عن بعد أو أجھزة ال تتحدد فیھا و
فاألجھزة المتفجرة المرتجلة التي  . الحاالت من تقریر مرصد األلغام األرضیة المعني بالضحایاآلیة التفجیر؛ ویتم استبعاد ھذه

 یصعبولكن غالبًا ما  . الضحیة ھي في حقیقتھا ألغام مضادة لألفراد، ومن ثم یتم إدراجھا في األعداد اإلجمالیة بواسطةُتفعل
 .ظروف الحادثعن تفاصیل الالصحیحة أو الغامضة وعدم كفایة صطلحات غیر م بسبب الالمرتجلتحدید نوع الجھاز المتفجر 

 كبیرة ًاأعدادتلحق   غالبًا ما الحوادث الناجمة عن األجھزة المتفجرة المرتجلة التي تنفجر عن بعد، والتي وطبیعةانتشار ویؤدي
 ُتفعلة المتفجرة المرتجلة التي  حوادث األجھزوعن الضحایا المدنیین انخفاض معدل اإلبالغ عنمن الضحایا العسكریین، إلى 

 األجھزة المتفجرة المرتجلة التي تنفجر عن بعد وقد تم استخدام .ضحایاال وھي عمومًا تلحق عددًا أقل من الضحیة بواسطة
ولعل أبرز االستثناءات ھو ما  . التقاریر ھذا فترةخاللتركیا و في أفغانستان، الشیشان، شمال القوقاز، العراق، بشكل مكثف

 43 (2006 غالبیة الضحایا في سقوط الضحیة في  بواسطةُتفعلحدث في الجزائر حیث تسببت أجھزة التفجیر المرتجلة التي 
.2005و) 58من 

وتتفاوت  ).2005 بالمائة في 75( بالمائة من أنواع األجھزة 89استطاع مرصد األلغام األرضیة تحدید  2006في و
 ضحایا الذخائر العنقودیة واألجھزة المتفجرة المرتجلة بینشطة في وقت وقوع الحوادث أنماط اإلصابة وعدد األشخاص واألن

 أشد وطأة وعدد شظایافعلى سبیل المثال، تمیل الذخائر العنقودیة إلى إحداث إصابات  .والمتفجرات من مخلفات الحرب واأللغام
دة من المتفجرات من مخلفات الحرب والتجارة فیھا  الخر المعادنوتسھم عملیات جمع. السفلىاألطرافأقل من حاالت بتر 

 مشكلة متزایدة في مصر كما أنھا في بلدان مثل أفغانستان والعراق والوس وفیتنام، اإلصابةإسھامًا كبیرًا في رفع معدالت 
 .واألردن وسوریا

عدم كفایة جمع وإدارة البیانات: ذات اھتمام خاصقضایا

األجھزة المتفجرة المرتجلة /المتفجرات من مخلفات الحرب/الیزال الحصول على بیانات شاملة حول ضحایا األلغام
 2006منطقة سجلت سقوط ضحایا جدد في / دولة68 من أصل 48 تفقد استخدم . تحدیًایشكلألغراض تخطیط مكافحة األلغام 

وھناك  . بالمائة منھا یعتبر ناقصًا92 إال أنآلیة أخرى لجمع البیانات، أو ) IMSMA" (لمكافحة األلغامنظام إدارة المعلومات "
نتیجة لذلك،  .رصدال  من آلیات ال تستخدم أي آلیة،المتفجرات من مخلفات الحرب/ التأثر باأللغامة بعضھا شدید، دولة20 حوالي

 19 تحدید تم حیث ؛الم ومصادر أخرىحصل مرصد األلغام األرضیة على معلومات عن الضحایا من خالل تحلیل وسائل اإلع
ولم یتم تسجیل سوى ثمانیة بالمائة من الضحایا في  . من خالل رصد وسائل اإلعالم2006 الضحایا في إجماليبالمائة من 

 وھو ما یؤكد ،محدودة لجمع البیاناتاللیات اآل ذات البلدان في بالمائة 73و كاملة لجمع البیانات، أنظمةتملك التي بلدان ال
 كاملة من الممكن أال یتم اإلبالغ عن الضحایا الذین  فیھا التي تعتبر عملیة جمع البیاناتالدولوحتى في  .انخفاض معدل اإلبالغ

.نائیةالمناطق الیسقطون في 

: عدم كفایة جمع وإدارة البیانات ما یليتؤدي إلى العوامل التي من

؛) في إثیوبیا،على سبیل المثال(مالھا تكاجودتھا وعدم  وھو ما ینعكس في سوء ؛ جمع البیاناتعدم أولویة

كولومبیا(استباقي بشكل ق جمع البیانات ینقص القدرة یع.(

؛)الوس( أو تستبعد بعض الفئات ال تشمل أرجاء البالد كلھا –  التغطیة الجغرافیة والدیمغرافیةقلة

األجھزة المتفجرة المرتجلة الذین یسقطون أثناء /الحربالمتفجرات من مخلفات / ضحایا األلغامعن انخفاض معدل اإلبالغ
؛)بورما/انماریم(الصراعات 

 أنواع اإلصابات كذلك  الشخصیة وأعداد الضحایا في كل حادث، والبیاناتتسجیل ونقص عدم التمییز بین أنواع األجھزة
؛)بوروندي(

؛)جورجیا(جمعھا  وأنواع المعلومات التي یتم  قیاسیةصطلحاتم منھجیة واالفتقار إلى

 البوسنة  ( في الحقول معلومات خاطئةإدخالضعف عملیتي مراقبة الجودة والتحقق مما یؤدي إلى االزدواجیة أو
؛)والھرسك

؛)العراق( سیاسیة أو بسبب الصراع ألسباب بشفافیة عدم استخدامھا على البیانات أو  أو حظر رقابةفرض
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 وتناقضھاالمعلومات بین تداخل حدوث  ومتضاربةإلى وجود قواعد بیانات   یؤدي بجمع البیاناتمتعددةقیام جھات 
؛)لبنان(

مساعدة الناجین، أو جمعھا بطریقة غیر  عن معلومات اقتصادیة اجتماعیة أو معلوماتالتي تقدمبیانات ال آلیات جمع قلة 
؛) البلدان تقریبًاجمیع(متسقة 

؛) البلدان تقریبًاجمیع ( باأللغامالتلوثبیانات و بیانات الضحایا عدم كفایة الربط بین

 قدرة الجمعھا إلى بن ی القائمافتقار للتخطیط، أو الالزمةمعلومات ال عدم كفایةالبیانات ألغراض التخطیط، أو عدم تبادل
؛)جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة(تحلیلیة ال

المساعدة لتقدیم ال  فقط الجمعألغراضالبیانات آلیات اإلحالة، مما یؤدي إلى جمع و بیانات الضحایا  بینربطعدم ال 
).السودان(

 قواعد بیانات منفصلة في إنشاء: في جمع البیانات وإدارتھا في بعض الحاالت2007-2006تم إحراز تقدم في إال أنھ 
وكمبودیا؛ وتطویر  أنواع األجھزة في طاجكستان  بینتمییزالقیاسیة في نیبال؛ ورفع القدرة على  صطلحاتماألردن؛ وتطبیق 

 مساعدة الناجین والمؤشرات االجتماعیة االقتصادیة في آلیة الرصد في وتضمین لبیانات الضحایا في العراق؛ ة قیاسیاستمارة
"  األلغام األرضیة عملیة المسح لقیاس أثر"في السودان؛ وإعالن نتائج "  األلغام األرضیةعملیة مسح لقیاس أثر"أوغندا؛ وبدء 

.انتظار بعد طول في العراق
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الدولة
ضحا

2006یا 
ضحایا 

2005
كولوم

بیا
110

61112
أفغان

796966ستان
كمبود

450875یا
13935تشاد

السودا
13599ن

2009-2005  للفترةVA24في دول مجموعة التقدم المحرز في تحقیق أھداف مساعدة الناجین 

مؤتمر المراجعة "خالل دولة من الدول األطراف 24تم تحدید 

 2004التفاقیة حظر األلغام الذي انعقد في نیروبي في "  األول

 أعداد كبیرة من الناجین ولدیھا احتیاجاتبھاى أنھا الدول التي عل

یة األعظم للتحرك مسئول ھائلة للمساعدة، ولكن علیھا أیضًا ال

، بوروندي، البوسنة والھرسك،والغ أن، أفغانستان،ألبانیا:والعمل

، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، كرواتیا، كولومبیا، تشاد، كمبودیا

، بیرو، نیكاراغوا، موزمبیق، غینیا بیساو، إثیوبیا، إریتریا،ادور السلف

 .الیمنو أوغندا، ، تایالند، طاجكستان، السودان، صربیا، السنغال

على تحدید أھداف مساعدة الناجین، وإعداد خطط لتحقیق ھذه األھداف   لمساعدة الضحایا 24  مجموعة دولاتفقت
محددة، وقابلة للقیاس، ویمكن أي (   ذكیة، والتأكد من أن األھداف)2009في  القادملمراجعة بحلول مؤتمر ا(خالل إطار زمني 

التابعة التفاقیة حظر "  التنفیذدعموحدة "وقامت  . التقدم المحرزحول، ورفع تقاریر منتظمة  بزمنومحددةتحقیقھا، وذات صلة، 
 46.األلغام بتقدیم المساندة والدعم

ولم . منھا67بـ ھدفًا، تقدمت أفغانستان 408 بلغ  مساعدة الضحایا24 مجموعةتقدمت بھا دول إجمالي األھداف التي و
 تقدمت بھا ثالث دول مكتملةوھناك أھداف غیر . 2007آب /رسمیًا بأي أھداف حتى أغسطس) بوروندي وتشاد(تتقدم دولتان 

 أربعة  سوىتقدم لم ، ولكنھا2006 و2005 في  الضحایاأفرزت أغلبالتي وھي الدول  ؛موزمبیق ونیكاراغوا وكولومبیا(
 ).بشكل جزئي وحققت أحدھا ذكیةأھداف لیست من نوع 

إطار زمني  إذ أنھا تفتقر إلى ذكیةأھدافًا   مساعدة الضحایا24 مجموعة بالمائة من أھداف دول 45وال یمكن اعتبار 
 كانت من أھداف عدة بلدانف عامة؛ فعلى سبیل المثال، خرى بعیدة تمامًا عن الواقع أو أنھا أھدااألھداف األ وبعض .محدد

. تحقیقھ منذ زمن بعیدینبغيأمر كان وھو  –إنشاء أدلة خدمة 

 دولفلم تتقدم سوى سبع  .ذكیة حتى تجعل منھا أھدافًا ، التنفیذدعم من وحدة بدعم لكي تنقح أھدافھا، الدول ھذه وُدعیت
 في حاالت أخرىف ؛ كبیرمعدلة بشكل بعض البلدان أھدافًا في حین قدمت و2007.47نیسان /بریلأ حتى معدلةرسمیًا بأھداف 

. تحولت إلى خطط عمل للعملیات الیومیةقد ، أو تم تأجیلھا أو قد ًاأقل طموحالمعدلة ھداف األ كانت

لھا خطط م أو ة سنویةد نھائییعابمومحددة )  بالمائة26 (منھا 106 ھدفًا كانت 408  البالغ عددھا األھداف بینمنو 
 60، وتحقق ) بالمائة3 (منھا 13 سوى بشكل كامل، لم یتحقق 2007آب / بید أنھ حتى أغسطس.2007 تتحقق قبل منتصف أن

 .من األھداف 33 بالنسبة إلى عن مدى التقدم المحرز اإلبالغلم یتم و، بشكل جزئيمنھا 

 بخطط لتحقیق أھدافھا؛  مساعدة الضحایا24 جموعةم في دول الموجودةكذلك لم تتقدم سوى أربع من الدول األطراف 
والدولة الوحیدة التي أبلغت عن الخطط والتقدم المحرز  48. التقریرھذا أخرى بخطط غیر رسمیة خالل فترة  دولوتقدمت سبع

. ألبانیا ھيبكل جد واجتھاد

                                                                
 إلى  للعملیة المباشرالدعم والدعم االستشاري ، التي یستضیفھا مركز جنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة،التنفیذ دعمتقدم وحدة  46

 في المنتدیات ذات الصلة، وتقوم المعلومات الفردي لخبراء مساعدة الناجین للنھوض بقدرتھم على تقدیم الدعمكما أنھا تقدم  .VA24دول مجموعة 
. التي تطلب المساعدةVA24لدول مجموعة بزیارات 
. طاجكستان، صربیا، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، كرواتیا،والغ أن، ألبانیا،أفغانستان 47
 ، السلفادور، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة،البوسنة والھرسك :وخطط غیر رسمیة. الیمنو ، طاجكستان، ألبانیا،أفغانستان :خطط رسمیة 48

. صربیا، بیرو،ینیا بیساو غ،إریتریا

الضحایاأكبر عدد من  التي تضم 24دول 
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 أي تقدم ملموس في حرازعلى إ لم تكن ھناك سوى شواھد قلیلة 2007  التي جاءت مع حلولمنتصفال وعند نقطة
 مساعدة 24 مجموعة دول من بالمائة 46 عام، تم إحراز تقدم كاف في بشكلو . مساعدة الضحایا24 مجموعةالعدید من دول 

. ألبانیا وطاجكستانكان أغلب ھذا التقدم في، و2007-2006في الفترة  الضحایا

ٍف أو غیر كاتقدم كاٍف  مساعدة الضحایا24 مجموعةدول تحقیق 

2007-2006 في  مساعدة الضحایا24 مجموعةكفایة مساعدة الناجین في دول مدى 

تقدم غیر كاٍفتقدم كاٍف
والغأنأفغانستان

البوسنة والھرسكألبانیا
يبوروندكمبودیا
تشادكرواتیا

كولومبیاالسلفادور
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیةنیكاراغوا

إرتریابیرو
إثیوبیاالسنغال
غینیا بیساوالسودان

موزمبیقطاجكستان
صربیاأوغندا

تایالند
الیمن

الرعایة 
الطارئةالطبیة 

21%

كافیة

الرعایة 
الطبیة المستمرة

21
%

یةكاف

إعادة التأھیل 
البدني

17  %
یةكاف

 -تغیر تلم 
%58یةغیر كاف

 -تغیر تلم 
یةغیر كاف
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التساؤل عما إذا  إلى 2004 أواخر  في مساعدة الضحایا24  مجموعةتدعو التغیرات التي طرأت منذ أن تم تحدید دول
أعداد كبیرة من الناجین ولدیھا احتیاجات ھائلة للمساعدة، ولكن علیھا أیضًا " بھا التي أكثر البلدان  التزال ھذه الدولكانت

 الدول األطراففقد انخفضت معدالت الضحایا في عدة دول منھا إلى مستویات تماثل  ؟"یة األعظم للتحرك والعملمسئولال
 عن معدالت ضحایا سنویة تعلنزال نصف دول المجموعة توال . تشاركھا نفس مستویات التنمیة وعدد الناجین التيخرىاأل

 49. قدرة غیر كافیةفضًال عنتنمیة، لل  ضعیفةعالیة، وأعداد كبیرة من الناجین، ومؤشرات

تعاني من مشاكل جمة  ایا مساعدة الضح24 مجموعةخمس دول من ل أولویة الدعم التنفیذ دعم وحدة أعطت
 ،البوسنة والھرسك، ألبانیا(أخرى تعاني من مشاكل أقل دول وإلى ست )  طاجیكستان، موزمبیق، كمبودیا،والغ أن،أفغانستان(

فبعض البلدان ذات األولویة .ویبدو أن ھذا االختیار لیس لھ عالقة بالحاجة إلى المساعدة ). الیمن، بیرو، نیكاراغوا،السلفادور
خبرة في مساعدة الناجین على الصعیدین المحلي قدر كبیر من الوم بتطبیق أقدم برامج مكافحة األلغام في العالم وتتمتع بتق

لم تصنف على أنھا ذات أولویة التي خرى األ في حین أن بعض الدول، )على سبیل المثال، أفغانستان وكمبودیا(والعالمي 
 الست التي تعاني من مشاكل أقل والتي اختیرت الدولكذلك، نجد أن بعض  .ال تكاد ُتذكر خبرة وموارد لدیھا) تریا وإثیوبیایإر(
 . موارد ھائلة ومشاكل محدودةلدیھا التنفیذ دعم من وحدة الدعم ىلقتلت

 یدعو أیضًا إلى إعادة النظر في مجموعة دول 2007آب /انضمام العراق إلى اتفاقیة حظر األلغام في أغسطسو
ترتفع المتفجرات من مخلفات الحرب في العالم، ف/ تأثرًا باأللغامالدول أشد منن العراق أ، حیث اعدة الضحایا مس24 مجموعة

.معدالت الضحایا السنویة وكذلك أعداد الناجینفیھا 

                                                                
.أوغندا،  طاجكستان، السودان، موزمبیق، إثیوبیا،تریای إر،جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة،  كولومبیا، تشاد، كمبودیا،والغ أن،أفغانستان 49
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الضحایاأكبر عدد من  ذات االتفاقیة  فيالدول غیر األطراف

مساعدة الناجینمجال  المحرز في  اآلخرالتقدم

أللغام والمتفجرات من مخلفات الحرب واألجھزة لإن األثر اإلنساني 
عدید من الدول الف .حسبفالمتفجرة المرتجلة ال ینحصر في الدول األطراف 

علیھا أن تتعامل  االتفاقیة وكذلك المناطق التي لیست دوًالغیر األطراف في
 الوس ونیبال وسریالنكا وباكستان وأبرزھامع قضایا على نفس المستوى، 

.ولبنان

 مجال في ملحوظًاواستطاعت بعض ھذه البلدان أن تحقق تقدمًا 
مساعدة لففي الوس، أنشئت وحدة  . التقریرھذامساعدة الناجین خالل فترة 

 الدولة يتنسیق جمیع أنشطة مساعدة الناجین؛ وھلضحایا وفریق عمل فني ال
 ركز على ستلمكافحة األلغاموصرحت نیبال بأن ھیئتھا الجدیدة  .مساعدة الناجینل معاییر مكافحة األلغام وضعتي ت الةالوحید

 الطارئوخطة المتكاملة التنفیذ ل یةسیقلتنا االجتماعات توفي سریالنكا، ورغم الصراع الدائر ھناك، استمر .مساعدة الناجین
 الحكومة، وتم اعتماد خطة تدعمھ الذي  المجتمعيوكذلك استمر في فیتنام توسیع نطاق برنامج إعادة التأھیل .مساعدة الناجینل

حرب أما في لبنان، فقد ُضیق الخناق على تقدیم الخدمات إلى أبعد الحدود في أعقاب  .عمل وطنیة من أجل ذوي اإلعاقات
بصورة مكثفة ما ألبناء ھذا توضح  تعلیم وسائل اإلعالم وحمالت الكما أن، لكنھا لم تنھار، 2006آب /أغسطس-تموز/یولیو

 .البلد من المعاقین الجدد من احتیاجات

 في تخفیض أعداد الضحایا، وإنشاء أطر عمل استراتیجیة، وتحسین ًا كبیرًا تقدمتحققوفي بلدان أخرى أقل تأثرًا، 
 مساعدة مشروعاتفعلى سبیل المثال، استمرت  . ھذه المساعدةتقدیملتنسیق بین أنشطة مساعدة الناجین واالرتقاء بالقدرة على ا

وقعت مصر على كما  . الناجون وأسرھم ومجتمعاتھمحددھا على األولویات واالحتیاجات التي التركیزالناجین في أذربیجان في 
 . لمساعدة الناجینًا وكبیرًا ھامًانإطار عمل استراتیجي سوف یضم مكو

 طرف في االتفاقیة ومناطق أخرى سجلت غیر دولة 28غیر كافیة بشكل كبیر في  التي تقدم زال الخدماتتلكن الو
ویمكن اعتبار مستوى التنمیة العام لھذه المجموعة مماثًال بشكل معقول للمستوى الذي علیھ . 2007-2006سقوط ضحایا في 

، ولكن مع اختالفات  مساعدة الضحایا24 مجموعة أنھا تحقق ما ال تحققھ دول والمدھش . مساعدة الضحایا24 مجموعةدول 
 شھدت ھذه  المقدمةمعدالت انخفاض قلیلة جدًا في الخدمات  مساعدة الضحایا24 مجموعة  دول شھدتفي حینف .ملحوظة

ویرجع السبب الرئیسي في  . من مكونات مساعدة الناجینالمناطق معدالت انخفاض في كل مكون/الدولالمجموعة الثانیة من 
وقد لوحظ أنھ لم تطرأ  . الدولي المستمرالدعمذلك إلى الصراعات، والقدرات، والقیود المالیة، وفي بعض الحاالت إلى نقص 

 24 مجموعةرنة بدول في الخدمات غیر الكافیة مقاطفیفة  زیادات تأیة تحسینات تقریبًا على الخدمات الكافیة بالفعل، ولوحظ
.مساعدة الضحایا

2007-2006كفایة مساعدة الناجین في الدول غیر األطراف في االتفاقیة في مدى 

البلد
ضحا

2006یا 
ضحا

2005یا 
488214باكستان

276 401لصومالا
/ میانمار

243231بورما
20722لبنان
169197نیبال
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2
9%
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25%
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أدوات مساعدة الناجین

 صلیمن منھم قلیل ف ،والمتفجرات من مخلفات الحرب وذوي اإلعاقات/األلغام من برامج مساعدة الناجین كثرة  منرغمبال
 احتیاجات الناجین وأسرھم وضع مبادئ أساسیة لضمان  األرضیة الحملة الدولیة لحظر األلغامحددتوقد  . الخدماتإلیھ

ج التخفیف من حدة الفقر وبرامج  أولویات برامج مساعدة الناجین ودمج ھذه البرامج في برامصدارةوالمجتمعات المتأثرة في 
 وقام مرصد األلغام األرضیة استنادًا 50".مساعدة الضحایالرشادیة المبادئ اإل" قدمت الحملة 2007نیسان /وفي أبریل .التنمیة

:ما یليخبراتھ المیدانیة والبحثیة أیضًا بتحدید إلى إلى ھذه المبادئ و

األمد متصل وطویل دعم إلى  أیضًاعاتق الدولة المتأثرة، ولكن ھناك حاجةتقدیم المساعدة على في  األولىیة مسئولتقع ال 
؛من المجتمع الدولي

؛ إلى األسرة والمجتمعات المتأثرة لتصلیجب أال تقتصر المساعدة على الشخص المتأثر مباشرة، ولكن یجب أن تتعداه

إعادة التأھیل – والمستمرة ئةالطاریة الطبیة  الرعا–جمع البیانات : ومتشابكة المساعدة ستة مكونات متساویة تتضمن 
؛ القوانین والسیاسات العامة– إعادة الدمج االقتصادي – الدعم النفسي وإعادة الدمج االجتماعي –البدني 

 تتعلق بالمساواة في حصول المتأثرین على الخدمات، ویتم تنفیذھا  األساسیةالمساعدة قضیة من قضایا حقوق اإلنسانتعد 
؛ االلتزام بالمعاھدات الدولیةوكذلكل التشریعات الوطنیة من خال

                                                                
.org.apminebanconvention.www انظر50

 غیر - زادت
یةكاف

1
8%

 غیر - زادت
%21یة غیر كاف- زادت%14یةكاف

یة كاف- زادت
0

%4یة كاف- زادت%0یة كاف- زادت%

 غیر  - تانخفض
یةكاف

1
4%

 - تانخفض
%14یةغیر  كاف

 غیر  - تفضانخ
%11یةكاف

 –الدعم النفسي 
الدمج  إعادة

االجتماعي

1
8%

كاف

إعادة الدمج 
االقتصادي

14%

یةكاف

القوانین والسیاسات 
العامة

11 %
یةكاف

 غیر -لم یتغیر 
كاٍف

6
4%

 غیر -تغیر تلم 
%64یة غیر كاف-تغیر تلم %54یةكاف

 كاٍف-لم یتغیر 
1

%11یة كاف-تغیر تلم %14یة كاف-تغیر تلم 8%

 غیر كاٍف-زاد 
4

%
 غیر - زادت

%21یة غیر كاف- زادت%14یةكاف

 كاٍف-زاد 
0

%0یة كاف- زادت%0یة كاف- زادت%

 غیر -انخفض 
كاٍف

1
4%

 - تانخفض
%18یةغیر  كاف

 غیر  - تانخفض
%4یةكاف



61

 والمجتمعات ھم على االحتیاجات والحقوق التي یحددھا الناجون وأسرومبنیة األمدیجب أن تكون برامج المساعدة طویلة 
الوطني  وألمحلي  اسواء على الصعید في عملیة وضع السیاسات والتخطیط تتاح لھم المشاركة بآرائھم یجب أن الذین ذاتھم

؛الدولي وأ

 ؛لح، حتى تكون مستدامة وفعالةاالمساعدة على الملكیة الوطنیة والتنسیق المنظم بین أصحاب المصبرامج  تعتمدیجب أن

 البرامج القائمة جزًء منقدر المستطاع أن تكون ب، ولكن یجب بمعزل عن البرامج األخرى برامج المساعدة تطبیقال یمكن 
؛ المبادرات التكاملیة المعنیة بالصحة العامة والتنمیة وتخفیض الفقروكذلك من اإلعاقات ومكافحة األلغام، المعنیة بذوي

 ھا، مثل ل ال منافسة الطاريءقضایا المرتبطة بأن تكون  و، األولویةذاتیجب أن تكون المساعدة واإلعاقة من القضایا
.اعات المستمرةمكافحة اإلیدز، واألھداف اإلنمائیة لأللفیة، والصر

:وجامعة ھي برامج مساعدة الناجین شاملة لجعل الالزمةالمتطلبات العملیة و

المعلومات الخاصة بالخدمات المتاحةوأن تكوناقتصادیًا،  وأ بدنیًا  ممكنًا سواء الحصول على المساعدةالبد أن یكون  
بال قیود؛ متوفرة

 تعلیم مخاطرمل تعزیز آلیات اإلحالة، والدعم النفسي المالئم ثقافیًا، والأن تكون المساعدة متنوعة وفعالة؛ وھذا یشالبد 
؛الشمولي والمتخصص، والمساواة في الحصول على فرص العمل التي تلبي احتیاجات السوق

 القدرة الخدمات وإحالة األشخاص ذوي توصیل تحسین من أجل یة الخدمات المركزیة ببرامج مجتمعأن یتم تدعیمیجب 
؛لوصول إلى الخدمات بسبب تكلفتھا، أو افتقارھا إلى عدالة التوزیع، أو لنقص عدد الموظفینعلى ادة المحدو

على الدول أن تسعى إلیجاد وسائل لتحسین یجب یجب أن تحل الخدمات الوطنیة والمحلیة تدریجیًا محل الخدمات الدولیة؛ و
على الدول كذلك أن تزید من  یجب  وزیادة استبقاء الموظفین؛ وقدرات الموارد البشریة من خالل التدریبوالبنیة األساسیة 

متزاید التنوع؛التمویل الوطني وتسعى للحصول على تمویل 

ز" النموذج مثل استخدام، اإلبالغ األكثر انتظامًا وجودة المساعدة من خالل برامج رصد التقدم المحرز في البد أن یتم "
 إدخال الخدمات المقدمة والمؤشرات االجتماعیة االقتصادیة في عن طریقلكن أیضًا ، و7لمادة با الخاصالتقریر ب المرفق

. واإلصابات، والتي یجب أن ُتستخدم بطریقة استباقیة ألغراض التخطیطالخسائر البشریةآلیات رصد 

 مساعدة الناجین لبرامجالملكیة الوطنیة

 الدولیة ومنظمات مثل اللجنة من غیر الدولم تعتمد على المنظمات  ناجین من حوادث األلغابھا غالبیة البلدان التي مازالت
 الوكاالتلذلك فإن التعاون والتنسیق الوطیدین بین  .المشورة والتمویل وتنفیذ المشروعات لتقدیم الدولیة للصلیب األحمر

 بین الفجواتدي االزدواجیة، ولتقلیل من األمور الضروریة لضمان االستخدام الفعال للموارد المحدودة، ولتفالالدولیة والوطنیة 
 .الخدمات

 اعدد متزاید من المنظمات یجري إدخالھھناك ف .مساعدة الناجینبرامج لملكیة الوطنیة لبا إال أنھ بدأ یتزاید االھتمام
ویمكن  . رویدًاسع رویدًاوالدعم المالي الوطني یتیبدو أن الھیئات الحكومیة، وتتنامى مشاركة تحت جناحي اإلدارة الوطنیة، و

 والشؤون مخاطرالتعلیم  باإلعاقة، والمساواة في التوظیف والمعنیة التشریعات تطبیق عن طریق الملكیة الوطنیة تعزیز
یشد من عضدھا زیادة التمویل من الموازنة كما  .المحليواقع ال لتتالءم معاالستراتیجیات تكییف  فضًال عناالجتماعیة، 

. تعبئة الموارد القدرة علىورفعالوطنیة 

الحظ مرصد األلغام األرضیة أن استراتیجیات وبرامج مساعدة الناجین تصبح أكثر فعالیة عندما تكون ھناك وقد 
لوزارات المعنیة وھیئات التنسیق الوطنیة ذات الصلة مثل مجالس مساعدة المعاقین أو ا وفاعلة من جانبمشاركة مستمرة 

غیر /حكومیةال المختلطة قوات المھام أو اتالوزارفیما بین   المشتركةاللجانك ،ت التنسیقآلیاو .قدامىالاتحادات المحاربین 
لح الرئیسیین، امساعدة الناجین وضمان مشاركة أصحاب المصبرامج  مساعدة الحكومات على امتالك من شأنھا ،حكومیة

، كانت العدید من 2007-2006 أنھ في  رغم- یات والمساءلةمسئولوضع أولویات أكثر توازنًا، وتحدید أفضل للكذلك و
. مراكز مكافحة األلغام التزال تحددھا وتنفذھااالستراتیجیات وعملیات الرصد الیومیة
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 المعاقین وتم إحراز تقدم في ھذا االتجاه، إال أن قضایا 2006 أحد األولویات في  كان التنسیق بین الوزاراتفي حین أنو 
؛ وكثیرًا بالمعاقینفي العدید من البلدان؛ فال یوجد سوى عدد قلیل جدًا من الوزارات المعنیة لوزارات ا جزًء من حوافظ الزالت

لتقدیم المعلومات أو   المعنیةمن غیر الدولما تتداخل الحوافظ أو تتنافس في الوزارات ذات الصلة؛ وال یتم دعوة المنظمات 
. السیاساتصنع في عملیة يحقیق؛ ویبقى الناجون وأسرھم ومجتمعاتھم بال تمثیل اآلراء

51تطورات دولیة أخرى

 الدورة خالل  الملحق بھابرتوكول االختیاريال واإلعاقة ذوي  األشخاصتم اعتماد اتفاقیة األمم المتحدة بشأن حقوق
. 2007ار آذ/ مارس30، وافتتحت للتوقیع في 2006كانون األول / دیسمبر13الحادیة والستین للجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

 على البروتوكول وقعت 57و على االتفاقیة وقعت قد  ومنظمة إقلیمیة دولة102 ت، كان2007آب / أغسطس20وبحلول 
 على مساعدة الضحایال 24 مجموعة دولة من دول 13ووقعت  . على االتفاقیةقد صادقت من ھذه دول أربع كانتاالختیاري؛ 

آب / أغسطس15بالتصدیق علیھا في ) كرواتیا(وكول االختیاري وقامت واحدة  على البرت منھا سبعتاالتفاقیة، بینما وقع
 أنھا شدیدة التأثر باأللغام، لم توقع سوى الھند وسریالنكا، تحدد  حظر األلغام في اتفاقیةطرف دولة غیر 15 ومن بین 2007.52

. على االتفاقیة والبرتوكول االختیاريتأما لبنان فوقع

 الموارد،وتكریسأعمال لجان صیاغة السیاسات، جداولفيالمعاقینقضایاقیة وتنفیذھا إدراجیتطلب اعتماد االتفاو
وتتوافق ھذه المتطلبات مع أعمال مساعدة  .الرصدكذلك ووتقدیم الخدمات،شاملة،بیاناتوجمعالقدرات،وبناءالوعي،ورفع

 لخلق " األرضیةلحملة الدولیة لحظر األلغاما"التي حددتھا رشادیة المبادئ اإلومع " مؤتمر المراجعة األول"الناجین التي أقرھا 
 .المتفجرات من مخلفات الحرب/ن من حوادث األلغامی، بما فیھم الناجاإلعاقة ذوي لألشخاصبیئة خالیة من العوائق 

بالتقدم  الدول األطراف في االتفاقیة التي تنتمي إلىلألشخاص أو المنظمات یتیح البروتوكول االختیاري و
وسوف یتم التحقیق  ". الطرفةنصوص االتفاقیة من قبل ھذه الدولل النتھاك یتعرضون"إلى لجنة مستقلة عندما " باتصاالت"

 .اإلعاقة تحسین حقوق األشخاص ذوي من أجلفي دعواھم والتوصل لحل مع ھذه الدولة الطرف 

أو " الوصول اإللكتروني" على اإلعاقةذوي  ألشخاص ركز الیوم العالمي ل2006كانون األول / دیسمبر3في و  
 .إمكانیة وصول المعاقین إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

:المربع

                                                                
 ؛، ما لم ُیذكر غیر ذلكيبرتوكول االختیارالتم استقاء المعلومات من اتفاقیة األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ونص وقوائم  51

.2007آب / أغسطس20؛ تمت زیارة ھذا الموقع في www.un.org/esa/socdev/enable انظر
 ، بیرو، السلفادور، كرواتیا، كل من بورونديتووقع . وتایالند على االتفاقیة، السودان، نیكاراغوا، موزمبیق، إثیوبیا، كل من كولومبیاتوقع 52
 . والیمن على االتفاقیة والبروتوكول االختیاري، أوغندا،السنغال
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 سنوات في مساعدة الناجین10 دروس مستفادة من 10

 مطلوب لفھم المشكلة اإلنسانیة التي تسببھا األلغام ومخلفات الحرب المتفجرة، ولتحسین ترتیب أولویات جمع البیانات.1
ن جمع بیانات الضحایا من األولویات، ففي العشر سنوات الماضیة لم یك .تخطیط العمل ضد األلغام ومساعدة الناجین

وال یزال یتسم بعدم الكفایة في معظم حاالتھ، ویفتقر إلى تفاصیل الخدمات والتفاصیل االجتماعیة االقتصادیة ذات 
.الصلة، وال تتم مشاركتھ المشاركة الكاملة؛ وحین تكون البیانات التفصیلیة متاحة ال یتم استخدامھا االستخدام الكافي

ففي الوقت الحاضر، ال  .، وأسرھم ومجتمعاتھم في صیاغة السیاسات أمر مطلوبة الناجون من حوادث األلغاممشارك.2
وال تزال أیضًا . التزال المساعدة تقدم لھم بصفة رئیسیة على أنھا إحسان ال حق من حقوقھم و. نجد لھم تمثیًال كافیًا

. بشكل كبیرغیر منفذةالتشریعات المعنیة باإلعاقة 
 التي تتصف بأنھا محددة، وقابلة للقیاس، ویمكن تحقیقھا، وذات صلة وملتزمة بزمن نتراتیجیات مساعدة الناجیاس.3

ففي اآلونة الحالیة لیس ھناك سوى بضعة بلدان لدیھا خطط جادة لمساعدة الناجین تشتمل على أھداف  . مطلوبةمحدد
لمتأثرون تأثرًا مباشرًا، وبحیث تأخذ في حسبانھا السیاق  باالحتیاجات التي حددھا األشخاص اتلبي مكیفة بحیث ذكیة

 قد وضعت خططًا  لمساعدة الضحایا24  مجموعة اإلشارة إلى أن الدول األطراف في روتجد. دولةالخاص لكل 
.أفضل قلیًال عن الدول غیر األطراف في االتفاقیة

 التقدم خالل العشر سنوات الماضیة، غیر أن وقد تم إحراز بعض .البد من ضمانھماالملكیة الوطنیة واالستدامة .4
 استراتیجیات طویلة األجل والتي ال یزال یقوم وضعالموظفین الوطنیین ال یزالون یعانون من نقص التدریب على 

أیضًا، ال یزال التنسیق بین الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة . على وضعھا بصورة رئیسیة الخبراء الدولیون
.تج فجوات وخدمات متداخلة متراكبةضعیفًا، مما أن

ونادرًا ما یتم الربط .  بالمائة فقط من الخدمات كافیة25ففي الوقت الحاضر تعتبر  .مطلوب أمرتحسین تقدیم الخدمات .5
ویتعذر الوصول إلى الخدمات بدنیًا، . نفس القدر من االھتمام اھئالإیبین المكونات المختلفة لمساعدة الناجین أو 

وتتسم أنظمة . ، وبیروقراطیًا، وما یزال االعتماد على الدعم والمساندة الدولیة المكثفة في تقدیم الخدماتواقتصادیًا
.اإلحالة بالضعف؛ والمعلومات حول الخدمات غیر كافیة

الیزال العسكریون یتلقون خدمات مساعدة ناجین أفضل مما   حیث.لناجین من المدنیین والعسكریینخدمات متساویة ل.6
.قاه المدنیونیتل

فلقد تلقى أصحاب  . مطلوبة لتقدیم خدمات أكثر تعقیدًا وشمولیة إلى الناجینقدرات موارد بشریة وبنیة أساسیة أكبر.7
.لح من األفراد المحلیین تدریبًا غیر كاٍف لتطویر قدرات موارد بشریة كافیة واكتساب خبرة متخصصةاالمص

 الجھود المبذولة لمساعدة الناجین أمر تطوعي بموجب اتفاقیة بالغ عناإلإن  . عن مساعدة الناجیناإلبالغتحسین .8
 غیر موحدة، ونقص في المعلومات حول تخصیص إبالغ ھناك شفافیة ضعیفة للغایة، وإجراءات تكانو. حظر األلغام

.الموارد
 نادرًا ما ،اقیة عشر سنوات وقد مضى على بدء تنفیذ االتف،إن مساعدة الناجین . تجاه مساعدة الناجیننھج ثنائي المسار.9

.برامج التخفیف من حدة الفقر والتنمیة الوطنیة، أو العكسبیتم ربطھا 
 اآلخرین على اإلعاقة من األمور المطلوبة حتى یمكن النظر إلى الناجین وذوي  مؤسسیًا وشخصیًا–تغییر السلوكیات .10

اصرة ووضع االتفاقیة موضعھا من التنفیذ ال  سنوات من المن10فرغم  .عمأنھم أعضاء مساھمون منتجون في المجت
.ئًا عب یشكلونمر على أنھماألیزال ُینظر إلى الناجین في غالب 

التمویل والموارد

 وتعتبر 53.مساعدة الناجینل الموارد التي یتم تخصیصھا عنمن الصعوبة بمكان الحصول على معلومات دقیقة وشاملة ومماثلة 
 سوى نسبة وال یتسنى تتبع .تقدیم المساعدة المستدامةل من األمور األساسیة ذاتھاالمساھمات التي تقدمھا الدول المتأثرة باأللغام 

 تشجیع الدول األطراف المتأثرة باأللغام على  أن یتمویجب .تعبر عن الموقف من ھذه المساھمات وال یمكن اعتبارھا ضئیلة

                                                                
 أنشطة مساعدة الناجین مع أنشطة العمل ضد األلغام األخرى، وال یمكن الفصل بین جمیع المبالغ باإلبالغ عنًا ما تقوم الجھات المانحة غالب 53

وبعض  .یة العمل ضد األلغام في برامج التنمودمج  المتكاملة وھذا االتجاه آخذ في االزدیاد مع تنامي شعبیة برامج العمل ضد األلغام؛التي یتم إنفاقھا
.الحكومات المانحة ال تخصص أمواًال محددة لمساعدة الناجین، ولكنھا تعتبر أن مساعدة الضحایا جزًء ال یتجزأ من العمل اإلنساني ضد األلغام
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ي یتم تخصیصھ لمساعدة الناجین ذ الوطني الالتمویل بالتفصیل عن -7لمادة اتقریر ب المرفق" ز" النموذج تخدامباس -اإلبالغ 
 .من حوادث األلغام

-2006وفي  . المساعدة للناجینلدعم برامج ین الدولیینكثیرًا ما تعتمد الدول المتأثرة باأللغام على أموال المانحو 
 مساعدة 24 مجموعة المساعدة للناجین في بعض دول على تقدیم التمویل التي أثرت ت نقصحاال تحدید العدید من تم 2007

 عنمساعدة الناجین ل  المقدمتمویلل المستوى العام لعجزوقد  .وال، تشاد، طاجكستان، والیمنغ، شملت أفغانستان، أنالضحایا
 بالمائة في تمویل مساعدة الناجین من 25 نسبتھ انخفاضًا  األمم المتحدةوأعلنت .الوفاء باحتیاجات العدد المتزاید من الناجین

فلم  ).2005 ملیون دوالر في 4,7بـ ملیون دوالر أمریكي مقارنة 3,5 (2006 لعام  مكافحة األلغاممشروعاتخالل حافظة 
لمائة في  با2 (2006في )  ملیون دوالر240( بالمائة من إجمالي أموال الحافظة 1  سوى برامج مساعدة الناجینتتلق

2005.(54

تخصیص : وكثیر من الدول األطراف السیر على نھج ثنائي المسار األرضیةتفضل الحملة الدولیة لحظر األلغامو 
مساعدة الناجین في برامج التنمیة وقطاع الصحة األوسع برامج أموال لبرامج مساعدة ناجین محددة وفي نفس األثناء إدماج 

 أنھ 2006أیلول /والمنبثق عن االجتماع السابع للدول األطراف في سبتمبر"  التقدم المحرزعنف تقریر جنی"وقد ذكر  .نطاقًا
لم ترفع سوى تقاریر قلیلة جدًا تشیر إلى بذل جھود ترمي في نھایة المطاف إلى إفادة الناجین من حوادث األلغام من خالل "

حظة ھو ألبانیا حیث تم توجیھ التمویل الوطني والدولي إلى الخدمات  ولعل االستثناء الجدیر بالمال55".التعاون اإلنمائي المتكامل
من القائمة عن طریق تحسین قدرة منشآت الرعایة الصحیة التي تدیرھا الدولة والحفاظ على الخدمات التي تدیرھا المنظمات 

.غیر الدول

لكي تستمر المستویات العالیة " أنھ 2006وأفادت المشاورات التي أجراھا فریق االتصال المعني بتعبئة الموارد في 
مساعدة  ل أكثر فعالیةبرامج" على إحراز تقدم ملموس، بما في ذلك بتقدیم أدلة المصالحسوف یطالب أصحاب " من التمویل

نقص التمویل طویل بسبب  قد تراجعت أن فعالیة برامج مساعدة الناجین  وجد مرصد األلغام األرضیةإال أن 56".ضحایاال
ویجب  . المساءلةیقلل األنشطة، كما أنھ تقلیل، ویضطر القائمین على التنفیذ إلى المدىق التخطیط طویل ی وھو ما یعاألجل،

یجب "ذلك االلتزام في خطة عمل نیروبي بالتمویل المتعدد السنوات؛ فاستثمارات مساعدة الناجین أال تنسى  المانحة الدول على
 57". عمر الناجینعلى مدى أن تقاس

                                                                
.8 - 1 ص، 2007كانون الثاني /، نیویورك، ینایر"2006 لحافظة العاممراجعة نھایة "األمم المتحدة،  54
 .12 ص، 2006آب / أغسطس23، جنیف، "2006 - 2005 التقدم المحرز عنتقریر جنیف  : نیروبي أھداف خطة عملتحقیق" 55
.11-10 صالمصدر السابق،  56
). ج49مادة  (20 صالمصدر السابق،  57
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تمویل مكافحة األلغام

 واكتمال اإلبالغن طرق أ، حیث ًاتحدییشكل  لمكافحة األلغام  الموجھالتمویل الوطني والدوليعن  ال یزال اإلبالغ
  الخاصة ببعضتمویلال كما أن تقدیرات .بین الدول المتلقیةكذلك  بین المانحین واختالفًا كبیرًابالمساھمات المالیة تختلف 

یستند االستعراض التالي على أفضل لذا .  تكون غالبًا دون ذكر قیمتھاذكرھال ذكر التبرعات العینیة، وعند المانحین تغف
.المعلومات المتاحة

لمكافحة األلغام  الموجھالتمویل الدولي

 تبرعت یًامكافحة األلغام دولتمویل ل ملیون دوالر 475 أكثر من  توجیھ مرصد األلغام األرضیةسجل، 2006بالنسبة لعام 
ویرجع . 2005  عام عن،المائةب 27 ملیون دوالر، أو 100 وھناك زیادة ملحوظة بحوالي .المفوضیة األوروبیةو دولة 26 مبھ

 إلى التمویل الطارئ للتنسیق والتطھیر في لبنان عقب نشوب الصراع في - ولیست الزیادة كلھا –الزیادة ھذه جزء كبیر من 
 وفي بعض األحیان قامت الدول المانحة بتقدیم تمویل طارئ إلى لبنان من مصادر أخرى غیر ؛2006آب /أغسطس-تموز/یولیو

58.لمكافحة األلغامالمیزانیات المخصصة 

 سجلھ لمكافحة األلغام ملیون دوالر أعلى إجمالي سنوي 475 والذي یقدر بـ2006 في عام المساھماتیعد إجمالي و 
 ملیون دوالر 83بحوالي ) 2004 ملیون دوالر في 392(لك أعلى إجمالي سنوي سابق مرصد األلغام األرضیة، وقد تجاوز بذ

 للبنان، زاد المقدمباستثناء الزیادة في التمویل و. 2005 في الذي سجل بالمائة، وذلك على العكس من االنخفاض 21 أكثر منأو 
 ملیون دوالر 21بحوالي  و2005 في  علیھما كانع)  بالمائة10حوالي ( ملیون دوالر 37 بأكثر من 2006إجمالي التمویل في 

 كل دولة لیست، إال أنھ  وصل إلى مستویات قیاسیة إجمالي التمویلأنالرغم بو. 2004 في  علیھما كانع)  بالمائة5 نحو(
، على  ملحوظة في بعض الدولات حدثت زیادإال أنھ .2005 عما تلقتھ في 2006 التمویل في تلقت زیادة فيمتأثرة باأللغام 

 عدة في ة حادات انخفاضُسجلت، بینما ) ملیون دوالر5,3زیادة بـ(، وإثیوبیا ) ملیون دوالر6,2زیادة بـ(سبیل المثال، في الوس 
؛ انظر ) ملیون دوالر9,1انخفاض بـ(، وسریالنكا ) ملیون دوالر18انخفاض بـ(دول من بینھا، على سبیل المثال، السودان 

سابقة، كان التمویل أقل السنوات ال، كما في 2006في . مكافحة األلغامول المتلقیة للتمویل فیما یخص القسم الالحق عن أكبر الد
. من المطلوب للعدید من برامج مكافحة األلغام

)"ملیون"بالدوالر األمریكي  (2006 -1996 لمكافحة األلغام  الموجھالتمویل السنوي العالمي
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، ) ملیون دوالر94,5( الوالیات المتحدة 2006 العمل العالمي ضد األلغام في  تمویلكان أكبر المساھمین فيو
 26,9(، وھولندا ) ملیون دوالر28,9(، وكندا ) ملیون دوالر34,9(، والنرویج ) ملیون دوالر87,3(والمفوضیة األوروبیة 

 19,3(، والمملكة المتحدة ) ملیون دوالر19,9(رات العربیة المتحدة ، واإلما) ملیون دوالر25,3(، والیابان )ملیون دوالر
من المفوضیة ة مقدمة كانت أكبر مساھمو .) ملیون دوالر16,5(، وأسترالیا ) ملیون دوالر18,6(، وألمانیا )ملیون دوالر

 191,2( ملیون دوالر 240,3 ماليبإج الدول األعضاء باالتحاد األوروبي، المقدم من التمویل الوطني مضافًا إلیھااألوروبیة 
.رد أدناهاوھو ، كما )ملیون یورو

قد تجاوزت كل من المفوضیة ف .مضى عام في أي قدموه ما علمكافحة األلغام التمویل زیادة فين و مانحعدةقدم و
مساھماتھم كیا، والسوید أعلى األوروبیة، وكندا، وھولندا، والدانمرك، وأسترالیا، وسویسرا، وأسبانیا، وبلجیكا، وأیرلندا، وسلوفا

لیس (فوق أي سنة أخرى ت مساھمة 2006 في قدمتمن الممكن أیضًا أن تكون اإلمارات العربیة المتحدة قد و 59.سابقةال ةالسنوی
).2004 و2002 للتمویل المقدم من اإلمارات العربیة المتحدة في الفترة ما بین تقسیم سنويھناك 

 نتیجة لالستراتیجیات الوطنیة المعدلة أو 2006 في لمكافحة األلغامة بزیادة تمویلھا قامت بعض الدول المانحكما 
 عنھ في 2006 دولة مزیدًا من التمویل في 16 دولة مانحة، قدمت 20 ومن بین أكبر .الجدیدة للمساعدة في مكافحة األلغام

 310000 (2006 ملیون دوالر إلى لبنان في 19,9 اإلمارات العربیة المتحدة وقدمت. ، وقدمت أربع دول تمویًال أقل2005
أسبانیا : األوروبیة/تضمنت الزیادات األخرى من حیث العملة الوطنیةو). أكبر زیادة في النسب السنویة - 2005دوالر في 

، ) بالمائة81(یة ، والمفوضیة األوروب) بالمائة88(، وأسترالیا ) بالمائة90(، وسلوفاكیا ) بالمائة118(، وأیرلندا ) بالمائة347(
، وسویسرا ) بالمائة21(، وإیطالیا ) بالمائة26(، والسوید ) بالمائة27(، والدانمرك ) بالمائة32(، وكندا ) بالمائة38(وھولندا 

).  بالمائة2(، ونیوزیلندا ) بالمائة6(، وفنلندا ) بالمائة8(، وبلجیكا ) بالمائة15(، والوالیات المتحدة ) بالمائة17(

 ملیون 39,5(المفوضیة األوروبیة :  بملیون دوالر على األقلممساھماتھرفعوا  من المانحین الرئیسیین 12 وھناك
، ) ملیون دوالر8,4(، كندا ) ملیون دوالر12,6(، الوالیات المتحدة ) ملیون دوالر19,6(، اإلمارات العربیة المتحدة )دوالر

، السوید ) ملیون دوالر6,7(، أسبانیا ) ملیون دوالر6,8(، سلوفاكیا )والر ملیون د7,6(، ھولندا ) ملیون دوالر7,6(أسترالیا 
كما ساھمت ).  ملیون دوالر2(، وسویسرا ) ملیون دوالر2,6(، أیرلندا ) ملیون دوالر3,1(، الدانمرك ) ملیون دوالر3,2(

.2005 تبرعات في ولم تسجل أي، 2006 ملیون دوالر في 2,4الیونان بـ

، ) بالمائة15(، وفرنسا ) بالمائة32(الیابان :  فكانت أكبر انخفاضات من حیث العملة الوطنیة الدول صاحبةأما
 انخفاضات بملیون دوالر على التي سجلتالدول و).  بالمائة5(، والنرویج ) بالمائة11(، والمملكة المتحدة ) بالمائة13(وألمانیا 

 1,6(، والنرویج ) ملیون دوالر2,1(، والمملكة المتحدة ) ملیون دوالر2,5(، وألمانیا ) ملیون دوالر13,9(الیابان :  فكانتاألقل
).ملیون دوالر

سلوفاكیا :  ھي2006 لصالح مكافحة األلغام في القومي الدخل  إجماليشر بالمائة من تبرعات بُعالتي قدمتالدول و
الدول المانحة التالیة في الترتیب و .) بالمائة0,011(، والنرویج ) بالمائة0,019(، واإلمارات العربیة المتحدة ) بالمائة0,026(

.الدانمرك، وھولندا، والسوید، ولوكسمبورج، وسویسرا، وفنلندا، وأیرلندا: القومي ھي الدخل إجماليمن حیث 

2006مرتبط بمكافحة األلغام في الضافي اإلتمویل ال

 المساھمات الخاصة بالبحث  على ملیون دوالر475بـ المقدر  من الدول المانحةة المقدم المساھماتمل إجماليتال یش
 أنكما .  ملیون دوالر26,7 ما ال یقل عن، بلغ إجمالي تمویل البحث والتطویر 2006في ف. والتطویر في تقنیات إزالة األلغام

قوات حفظ ل مخصصال بعض التمویل المقدم لمساعدة الناجین والمساھمات العینیة، والتمویل  ال یشمل كذلكاإلجمالي العالمي
اإلبالغ لتجنب االزدواجیة في و. السالم التابعة لألمم المتحدة، وتمویل الدول المتأثرة باأللغام لبرامج مكافحة األلغام الخاصة بھا

 والقطاع غیر الحكومیة المنظمات التي تقدمھا التمویل، ال یشمل مرصد األلغام األرضیة أیضًا مساھمات مكافحة األلغام عن
" تبنى حقل ألغام " منظمة من قبلین ملیون دوالر مجمع4:  كانت2006 في رصدھا بنود التمویل تلك التي تم ومن بین؛ الخاص

                                                                
.شھد أعلى نسبة مدفوعات مسجلة 2006 إال أنقامت السوید بتخصیص مبالغ أكبر في الماضي؛  59
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 ملیون دوالر 3,2؛ و"صندوق دیانا أمیرة ویلز التذكاري" ملیون دوالر مساھمات من 2,8 دولة؛ و 11 في لمكافحة األلغام
60 .في صورة منح خاصة وتبرعات فردیة) LSN ("رضیةشبكة الناجون من األلغام األ"أمریكي تلقتھا 

 من خالل لمكافحة األلغام ملیون دوالر 42 أكثر من أنھ تم تخصیص لمكافحة األلغام مركز األمم المتحدة أعلنو قد 
فحة  مكا برامج تكالیفاألموالوقد غطت ھذه ). 2005 ملیون دوالر في 24,3 (2006تمویل األمم المتحدة لحفظ السالم في 

إریتریا، لبنان، /ضھا مجلس األمن في الكونغو الدیمقراطیة، إثیوبیاوعملیات حفظ السالم التي فمع  بالتعاوني تم تنفیذه تاأللغام ال
61. 2006 ملیون دوالر في 27حوالي بلغت  النفقات من المیزانیات التقدیریة لحفظ السالم أنوقد ورد . والسودان

فحة األلغاملمكا  الموجھالتمویل الوطني

مساھمات المانحین  غیر متضمنة في إجمالي  ذاتھا من الدول المتأثرة باأللغاملمكافحة األلغامإن المساھمات المقدمة 
 دولة متأثرة باأللغام 24  ما ال یقل عنباإلضافة إلى ذلك، قام مرصد األلغام األرضیة بتحدید.  ملیون دوالر475المقدرة بـ

 ملیون دوالر 84,3مساھمات الإجمالي وبلغ ، 2006 خالل الخاصة بھا برامج مكافحة األلغامعینیة لقدمت مساھمات نقدیة أو 
 ال یسمح وقدالتمویل الوطني غیر مكتمل إال أن اإلبالغ عن  – 2005 ملیون دوالر في 50مقارنة بـوذلك أمریكي على األقل، 

 مكافحة بنفقات برامجل المتأثرة باأللغام ال تتیح المعلومات الخاصة  أن العدید من الدوكما .بإجراء مقارنات سلیمة من عام آلخر
األرضیة  في تقاریر مرصد األلغام التي وردتالمناطق المتأثرة باأللغام /المساھمات من قبل الدولإال أن . األلغام الخاصة بھا

:ما یليتشمل ھذا العام ل

 ؛ تحدد قیمتھاإعادة التأھیل ومساھمات عینیة لم  تمویل مشاریع  جانب دوالر، إلى233000قدمت ألبانیا

؛2005 ملیون دوالر في 3بـ، مقارنة 2006 ملیون دوالر لتطھیر األلغام في 2,5 أنغوال خصصت

 ؛2004 دوالر في 250000 و2005 دوالر في 750000بحوالي ، مقارنة 2006 ملیون دوالر في 1,2قدمت أذربیجان

من السلطات المركزیة والمحلیة، وھو ارتفاع من )  ملیون دوالر12,5( مارك بوسني 20070706ساھمت البوسنة والھرسك بـ
؛)العامین بالمائة من میزانیة مكافحة األلغام في 45حوالي  (2005في )  ملیون دوالر11,3( مارك بوسني 7753131

 مكافحة األلغام؛وبرامج ملیون دوالر إلدارة 1,2قدمت كمبودیا 

من قبل برنامج األمم المتحدة  المقدمالستكمال التمویل)  دوالر300000حوالي ( ملیون فرنك تشادي 165ساھمت تشاد بـ 
للتنمیة؛

 ؛2005 الحكومة والقوات المسلحة في  منحوالي ملیون دوالر مساھماتب ملیون دوالر، مقارنة 1,4قدمت شیلي

 2007حزیران / إلى یونیو2006تموز /الفترة من یولیوفي )  ملیون دوالر1,1( ملیار بیسو كولومبي 2562قدمت كولومبیا ،
؛2006حزیران / إلى یونیو2005تموز /في الفترة من یولیوالذي قدمتھ  دوالر 213000 عن مبلغ  كبیرًامسجلة تزایدًا

 ات الدولة  بالمائة من تمویل مكافحة األلغام من میزانی82أو )  ملیون دوالر42,3 (ة كرواتیا كون246757250قدمت كرواتیا
؛2005 بالمائة في 57أو )  ملیون دوالر32,4 (ة كرواتیا كون192769625بـوالجھات المحلیة والرسمیة، مقارنة 

التطھیر المتبقیة، لقدرات آخرین دوالر 60000، و2006في )  دوالر138000حوالي  (ل غواتیماال ملیون كویتزاخصصت 
؛2005 دوالر في 120000إجمالي مقارنة ب

دوالر529809( دینار أردني 373000  ذلك، وشمل2006في )  ملیون دوالر4,3( دینار أردني 3043000ألردن قدمت ا  (
؛ة عینیمساھماتفي صورة 

في كوسوفو؛مكافحة األلغامحول  األمم المتحدة ملف دوالر من خالل 106000ساھمت كوسوفو بـ 

                                                                
ني من أندرو كوبر، مسؤول لكترو رسالة بالبرید اإل؛"تبنى حقل ألغام " بمنظمة،برامجال ھدسون، مدیر كني من زالكتروبالبرید اإلرسالة  60

بشبكة ش، مساعدة التطویر، تني من لورا كیللكترو؛ رسالة بالبرید اإل2007 آب/ أغسطس28اري، صندوق دیانا أمیرة ویلز التذكلالبرامج والسیاسات، 
.2007في أوائل تم صرفھا  2006 في "تبنى حقل ألغام" منظمة التي جمعتھا األموالبعض . 2007 آب/ أغسطس28، الناجین من األلغام

.68و 66، نیویورك ص "2006  لعامالتقریر السنوي "،مركز األمم المتحدة للعمل ضد األلغام 61
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 إلزالة مساھمات إضافیة من قبل القوات المسلحة اللبنانیة  جانبلى ملیون دوالر، إ4قدمت لبنان مساھمات عینیة بلغت قیمتھا 
الذخائر العنقودیة؛ 

 دوالر في صورة مرتبات مزیلي األلغام، والمعدات، والبنیة التحتیة؛750000قدمت موریتانیا 

2,3(ال موزمبیقي  ملیار مثق52,9، مقارنة بـ2006في )  ملیون دوالر1,1( مثقال موزمبیقي ار ملی29,5 موزمبیق خصصت 
؛2004في )  ملیون دوالر7,9( ملیار مثقال موزمبیقي 178، و2005في ) ملیون دوالر

 في صورة مساھمات نقدیة؛)  دوالر276983( سول 881550 وشملت، ) دوالر795413( سول 2531550قدمت بیرو

 ؛2005 أعلن في دوالر، وھو نفس المبلغ الذي 300000قدمت رواندا

دوالر؛770897وطني بلغ التمویل أن ال  صربیاأعلنت 

 ؛لمكافحة األلغام دوالر لمركز أرض الصومال 15000قدمت أرض الصومال

مكافحة األلغام؛نفقات تغطیة وطنیة كاملة لبعض ت ملیون دوالر، وشمل5,5ساھمت السودان بـ 

 دوالر، باإلضافة إلى مساھمات عینیة؛544000قدمت طاجكستان 

 ؛2005 دوالر في 950000بـ، مقارنة 2006 دوالر في السنة المالیة 480744قدمت تایالند

 ؛ لمكافحة األلغام بالمائة من میزانیتھا الوطنیة 50 على ملیون دوالر، أو ما یزید 3,5قدمت الیمن

فحة األلغام أخرى خاصة بمكاونفقات لمكافحة األلغام تكالیف إدارة مركز زامبیا ة دوالر، لتغطی166846ساھمت زامبیا بـ.

 ودمج تمویل مكافحة األلغام في برامج التنمیة المانحین بینتنسیقال

من بین و. 2006 في " مجموعة االتصال لتعبئة الموارد الخاصة باتفاقیة حظر األلغام" رئاسة  في النرویجاستمرت
 المتأثرة باأللغام للوفاء بالمواعید األطرافلدول ل المساعدة الالزمة  تقدیم ھذا العامخالل مجموعة االتصال تناولتھاالقضایا التي 

النسبة  البیانات بوأھمیة مكافحة األلغام، أموال لتحسین توزیع المطلوبة، والبیانات 5النھائیة لتطھیر األلغام المحددة في المادة 
الرئاسة حتى نھایة في  وستظل 2006 في " مكافحة األلغاممجموعة دعم "تولت الوالیات المتحدة رئاسة . صناع القرارل

.2006 في لمكافحة األلغام دولة مانحة في عضویتھا في مجموعة الدعم 27 واستمرت .2007

 لتناول القضایا المتعلقة بمكافحة "مجموعة االتصال حول مكافحة األلغام والتنمیة"، شكلت كندا 2006أیار /في مایوو
التقت مجموعة االتصال ألول مرة في . مكافحة األلغام مجموعة دعم عملل لیكون عملھا مكمًالاأللغام في قطاع التنمیة، 

 "خطة عمل نیروبي"تحقیق أھداف ل األطرافتنوي دعم الدول ھي  و.2006أیلول / في سبتمبراألطرافاالجتماع السابع للدول 
 للمانحین لمعالجة اإلرشادیةالخطوط في وضع التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  "شبكة تعاون السالم والتنمیة"و

إلى  مجموعة االتصال في تقریرھا أشارت، 2006في . قضایا العنف المسلح ومن بینھا مكافحة األلغام من خالل برامج التنمیة
لك  وذ، األمنیة والتنمویة في الدول المتأثرة باأللغامالمخاوف للتعامل معمنھجیة متكاملة األحوال إلى  المانحین في بعض افتقار

لمكافحة الصعوبة داخل وكاالت التنمیة في تقدیم مساعدة كذلك التنمیة، ووحتى عند دمج مكافحة األلغام في خطط الحد من الفقر 
62. األولویات المتباریةمواجھة من خالل صنادیق التنمیة في األلغام

بدمج  أسترالیا فقامت. 2006ي  قضیة دمج تمویل مكافحة األلغام في برامج التنمیة فمع دول مانحة عدة وتعاملت
 في برامج التنمیة األوسع التابعة لھیئة المعونة 2009-2005  للفترةلمكافحة األلغام أسترالي المخصص ملیون دوالر 75الـ
 خالل. تمویلالقنوات غیرھا من  دمج میزانیتھا الخاصة بمكافحة األلغام في التنمیة ونحوواصلت كندا العمل كما ة، سترالیاأل

 ملیون دوالر 34إجمالي من  (لمكافحة األلغام  ملیون دوالر كندي تمویًال23 یزید على ما، جاء 2007-2006لسنة المالیة ا

                                                                
، 3-1، غیر مؤرخ، ص " تركیز مجموعة االتصالوبؤرةغرض " العمل ضد األلغام والتنمیة، الربط بینمجموعة االتصال حول 62

www.gichd.org. 
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ن الدائمة في افي اجتماعات اللجو.  الكندي لأللغام األرضیةالصندوقمن مصادر خارج ) تشمل صنادیق البحث والتطویر
63."أوشك أن یختفي دوره"ان قد ، صرحت كندا بأن الصندوق ك2007نیسان /أبریل

 من خط المیزانیة المخصص برامج مكافحة األلغام تحوًال في تمویل المفوضیة األوروبیة ل2006شھدت نھایة 
ما قبل االستحواذ، و االستقرار، آلیات إلى دمج الصنادیق في آلیات جدیدة تنظم المساعدات الخارجیة، وتسمى لمكافحة األلغام

المفوضیة من  وفودسوف تتحول إدارة واإلبالغ عن أولویات میزانیة مكافحة األلغام من إدارة مركزیة إلى و. ةالجوار، والتنمیو
 الحملة الدولیة لحظر أعربت، 2007نیسان /ن الدائمة في أبریلا اجتماعات اللجوخالل. األوروبیة تھتم بالدول المتأثرة باأللغام

  الموجھ یؤدي إلى انخفاض التمویلقد في بروكسل لمكافحة األلغاممركزیة ال نقطةالغیاب األلغام األرضیة عن قلقھا من أن 
 تضمین مكافحة  في المفوضیة األوروبیةووفود الحكومات الوطنیة تتردد؛ وفي بعض الدول المتأثرة باأللغام، لمكافحة األلغام

 الدمجملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة مخاوفھا وأن ردت المفوضیة األوروبیة بأنھا تشارك الح و. التنمیةاأللغام في أولویات 
64.یات الجدیدة داخل المفوضیة األوروبیةمسئول للالسلیمیعتمد على التنفیذ سالناجح 

قنوات التمویل

 ملیون دوالر تحت بند تمویل مكافحة األلغام، بما 109,3  ما ال یقل عن صنادیق االئتمان تلقيأعلنت، 2006في عام 
.المعلنة بالمائة من إجمالي مساھمات المانحین 23یعادل 

مركز األمم المتحدة "، والذي یدیره " صندوق ائتمان األمم المتحدة التطوعي للمساعدة في مكافحة األلغام"حصل فقد 
. سنواتال متعددتمویل الساسي واألتمویل التشمل و 2006 ملیون دوالر خالل 51 حوالي تبلغ، على مساھمات "لمكافحة األلغام

أفغانستان، أنغوال، بوروندي، الكونغو الدیمقراطیة، :  وھي2006 خالل في ثمانیة بلدان لمكافحة األلغام أمواًال الصندوق وتلقى
65.إثیوبیا، إریتریا، لبنان، والسودان

ون دوالر،  ملی21,5 بتوجیھ مبلغ إجمالي "صندوق ائتمان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمنع الصراعات"قام و 
66. دولة23 في لمكافحة األلغام، أموالھ بالمائة من 14,4أو 

 ملیون دوالر 2,4 على تمویل 2006في "  صندوق ائتمان العراق التابع لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائیة"حصل و 
. من الیونانلمكافحة األلغام

.  في السودان ولبنانلمكافحة األلغام ملیون دوالر 3,6بمبلغ "  صندوق ائتمان األمم المتحدة لألمن البشري"ساھم كما 
67.تلقى المساھمات من الیابان فقط صندوق ائتمان لمانح واحد حیث عبارة عن وھو

 30,8 لھ على الذي یتخذ سلوفینیا مقرًا" صندوق االئتمان الدولي إلزالة األلغام ومساعدة ضحایا األلغام"حصل و 
افة إلى المفوضیة األوروبیة، وبرنامج األمم المتحدة للتنمیة، والسلطات المحلیة، والوكاالت  دولة، باإلض15ملیون دوالر من 

 لبرامج مكافحة األلغام في ألبانیا، أذربیجان، البوسنة األموال هوتم توجیھ ھذ. 2006 في الخاصینالحكومیة، والمانحین 
68).وفووتشمل كوس(والھرسك، كرواتیا، مقدونیا، الجبل األسود، وصربیا 

لمكافحة األلغام الجھات المانحة

                                                                
من ني لكترورسالة بالبرید اإل؛ 2007 نیسان/بریلأ 23لیات الخاصة باالتفاقیة، جنیف، ، اللجنة الدائمة لألوضاع العامة والعمي كندتصریح 63

.2007 آب/ أغسطس22كارلي فولكس، مسؤول البرامج، الشؤون الخارجیة والتجارة الدولیة كندا، 
لعامة والعملیات الخاصة باالتفاقیة، جنیف، ة، اللجنة الدائمة لألوضاع اوروبیوالمفوضیة األالحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة  من تصریح 64

. 2007 نیسان/بریلأ 23
.64، نیویورك ص "2006  لعامالتقریر السنوي " مركز األمم المتحدة للعمل ضد األلغام65
، برنامج األمم  والتعافيمكتب منع الصراعاتبیر، وحدة العمل ضد األلغام واألسلحة الصغیرة، یني من ملیسا ساباتلكترو رسالة بالبرید اإل66

. 2007 آب/ أغسطس27المتحدة للتنمیة، 
.2007 حزیران/ یونیو6وزارة الشؤون الخارجیة، بني من قسم األسلحة التقلیدیة، لكترو رسالة بالبرید اإل67
.21-18  ص،8، لجوبلجانا، ص "2006  لعامالتقریر السنوي" ،صندوق االئتمان الدولي إلزالة األلغام ومساعدة ضحایا األلغام 68
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 وال تتضمن ھذه المبالغ اإلجمالیة تمویل البحث والتطویر إذ 69.ترد كل المبالغ بالدوالر األمریكي، ما لم یذكر خالف ذلك
.یتم تحدیده بشكل منفصل

 حسب السنةلمكافحة األلغامتمویل المانحین 

70 ملیار دوالر 1992-20063,4

لیون دوالر  م2006475
71 ملیون دوالر 2005375

72 ملیون دوالر 2004392

 ملیون دوالر 2003339
 ملیون دوالر 2002324
 ملیون دوالر 2001237
 ملیون دوالر 2000243
 ملیون دوالر 1999219
) ملیون دوالر9شمل ما یقدر بـی( ملیون دوالر 1998187
) ملیون دوالر110شمل ما یقدر بـی( ملیون دوالر 1992-1997529

 ملیار دوالر 3,4: 2006-1992  في الفترةلمكافحة األلغامتمویل المانحین 

 ملیون دوالر 802,8الوالیات المتحدة
 ملیون دوالر 498,8المفوضیة األوروبیة

 ملیون دوالر 290,5النرویج
 ملیون دوالر 242,6الیابان

 ملیون دوالر 194,6المملكة المتحدة
 ملیون دوالر 177كندا

 ملیون دوالر 162,6ألمانیا
 ملیون دوالر 160,8ھولندا
 ملیون دوالر 141,5السوید

 ملیون دوالر 124,3الدانمرك
 ملیون دوالر 94سویسرا
 ملیون دوالر 91,6أسترالیا

 ملیون دوالر 69,9اإلمارات العربیة المتحدة
 ملیون دوالر 61,9إیطالیا
 ملیون دوالر 58,4فنلندا

 ملیون دوالر 41,1بلجیكا
 ملیون دوالر 31,9فرنسا

 ملیون دوالر 24,9سلوفاكیا
 ملیون دوالر 21,1أیرلندا

                                                                
في . سابقةالسنوات للتلقي أي تصحیحات بعد  ،2006تقریر مرصد األلغام األرضیة لعام  مأخوذة من 2006 الخاصة بالسنوات قبل المبالغ 69

.  السنوات السابقة بسعر الصرف الخاص بتلك السنواتمبالغ، یتم احتساب األحوالأغلب 
 ملیون دوالر من 50، وتشمل سنویًاالتي قدمتھا مبالغ ال  بالتحدیدعرفُی ال التي  مساھمات من بعض الدول2006-1992 یتضمن إجمالي 70

.2004-2002 في الفترة مناإلمارات العربیة المتحدة إلى لبنان 
یة المفوض بناًء على مراجعةوذلك  ، ملیون دوالر376 والذي كان 2006تقریر مرصد األلغام األرضیة لعام  تم تعدیل المبلغ الذي ورد في 71

.ة وبلجیكاوروبیلمزید من التفاصیل انظر األقسام أدناه الخاصة بتمویل المفوضیة األ. 2005  فيتمویلالجمالي إلة وبلجیكا وروبیاأل
 بناًء على مراجعة إجمالي تمویل ، وذلك ملیون دوالر399  والذي كان2006تقریر مرصد األلغام األرضیة لعام  تم تعدیل المبلغ الذي ورد في 72

.ةوروبیلمزید من التفاصیل انظر القسم أدناه الخاص بتمویل المفوضیة األ. 2004  فيةوروبیمفوضیة األال
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 ملیون دوالر 18,7أسبانیا
 ملیون دوالر 18,4النمسا

 ملیون دوالر 13,3نیوزیلندا
 ملیون دوالر 12الیونان

 ملیون دوالر 37,1ول أخرىد

 ملیون 6,2(، والصین ) ملیون دوالر7,2( لوكسمبورج  على ملیون دوالر37,1ویشتمل إجمالي الدول األخرى البالغ 
، وبولندا ) ملیون دوالر3,3(، وجمھوریة التشیك ) ملیون دوالر4,6(، وسلوفینیا ) ملیون دوالر5,2(، وكوریا الجنوبیة )دوالر

ملیون دوالر للبرازیل،  1,5، وحوالي ) ملیون دوالر2,8(، وأیسالندا ) ملیون دوالر3(، والسعودیة )دوالر ملیون 3,3(
.، وموناكو، والبرتغال، وجنوب أفریقیا ودول أخرىتنشتینلیشووالمجر، 

73 ملیون دوالر 475: 2006  لعاملمكافحة األلغامتمویل المانحین 

 ملیون یورو75  ملیون دوالر94,5الوالیات المتحدة
 ملیون یورو69,5 ملیون دوالر 87,3المفوضیة األوروبیة

 ملیون یورو27,8 ملیون دوالر 34,9النرویج
 ملیون یورو23 ملیون دوالر 28,9كندا

 ملیون یورو21,4 ملیون دوالر 26,9ھولندا
 ملیون یورو20,1 ملیون دوالر 25,3الیابان

 ملیون یورو15,8 ملیون دوالر 19,9متحدةاإلمارات العربیة ال
 ملیون یورو15,4 ملیون دوالر 19,3المملكة المتحدة

 ملیون یورو14,8 ملیون دوالر 18,6ألمانیا
 ملیون یورو13,2 ملیون دوالر 16,5أسترالیا
 ملیون یورو11,9 ملیون دوالر 14,9السوید

ون یورو ملی11,5 ملیون دوالر 14,5الدانمرك
 ملیون یورو11,2 ملیون دوالر 14,1سویسرا
 ملیون یورو11,2 ملیون دوالر 14سلوفاكیا

 ملیون یورو6,8 ملیون دوالر 8,6أسبانیا
 ملیون یورو5,6 ملیون دوالر 7,1بلجیكا
 ملیون یورو5 ملیون دوالر 6,3فنلندا

 ملیون یورو4,3 ملیون دوالر 5,4إیطالیا
 ملیون یورو3,8 ملیون دوالر 4,8لنداأیر

 ملیون یورو2,6 ملیون دوالر 3,3فرنسا
 ملیون یورو1,9 ملیون دوالر 2,4الیونان
 ملیون یورو1,8 ملیون دوالر 2,2النمسا
 ملیون یورو1,1 ملیون دوالر 1,3بولندا

ملیون یورو ملیون دوالر 1,3لوكسمبورج
ملیون یوروملیون دوالر  1,2جمھوریة التشیك

 ملیون یورو0,7 ملیون دوالر 0,9نیوزیلندا
                                                                

=  دوالر كندي 1 دوالر أمریكي، 0,7535=  دوالر أسترالي 1، مستخدمة في أنحاء ھذا التقریر؛ 2006 الصرف لعام أسعار متوسط 73
 دوالر 1,2563=  یورو 1 دوالر أمریكي، 0,1683= ركیة ا دنمة كرون1الر أمریكي،  دو0,0443 = ة تشیكیة كرون1 دوالر أمریكي، 0,8818
كرونا  1 دوالر أمریكي، 0,1560 = جي كرونا نروی1 دوالر أمریكي، 0,6792=  دوالر نیوزیلندي 1 دوالر أمریكي، 00086=  ین 1أمریكي، 

= سترلیني ا جنیھ 1 دوالر أمریكي، 0,7980=  فرنك تشیكي 1أمریكي،  دوالر 00052= توالر سلوفیني  1 دوالر أمریكي، 0,1357 = سویدیة
 = یةاك سلوفةكرون 1 .2007 كانون الثاني/ ینایر3، )"السنویة(قائمة أسعار الصرف " االحتیاطي الفدرالي األمریكي، . دوالر أمریكي1,8434
 ،الثنائیة ،، أسعار الصرفوروبينات اإلحصائیة التابع للبنك المركزي األالبیا مستودع): یةاك سلوفةكرونالیورو مقابل صرف ( دوالر أمریكي 0,0337

.في قوائم التمویل الوطني یتم ذكر المبالغ أیضًا بالعملة الوطنیة باستثناء الحاالت التي تذكر فیھا الدولة المانحة مبلغ التمویل بالدوالر األمریكي). السنویة
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 ملیون یورو0,6 ملیون دوالر 0,8سلوفینیا

 ملیون 240,3 االتحاد األوروبي فيبلغ إجمالي تمویل المفوضیة األوروبیة والتمویل الوطني من الدول األعضاء 
 كان ھذا اإلجمالي أكبر مصدر لتمویل مكافحة األلغام في 74.المبین أدناه، على النحو 2006في )  ملیون یورو191,2(دوالر 
 حسب ما حدده ملیون دوالر 187 الذي بلغ 2005 عن إجمالي ًا كبیرارتفاعًا وھو ما یعد، 2005 في الحال كان كما، 2006

.مرصد األلغام األرضیة

75نسبة من إجمالي الدخل القوميك 2006 في مكافحة األلغامتمویل 

%0,02635سلوفاكیا
%0,01922اإلمارات العربیة المتحدة

%0,01130النرویج
%0,00516الدانمرك

%0,00385ھولندا
%0,00379السوید

%0,00369لوكسمبورج
%0,00330سویسرا

%0,00297فنلندا
%0,00248أیرلندا

%0,00245كندا
%0,00224أسترالیا
%0,00207سلوفینیا

%0,00175كابلجی
%0,00098الیونان

%0,00092جمھوریة التشیك
%0,00080المملكة المتحدة

%0,00076نیوزیلندا
%0,00072أسبانیا

%0,00070الوالیات المتحدة
%0,00068النمسا
%0,00062ألمانیا
%0,00052الیابان
%0,00043بولندا

%0,00029إیطالیا
%0,00014فرنسا

 ملیون دوالر 802,8 –ة مریكییات المتحدة األالوال

                                                                
 عن طریق إضافة تقدیر مرصد األلغام 2006 لعام وروبي االتحاد األفية والدول األعضاء وروبی تم احتساب إجمالي تمویل المفوضیة األ74

 الذي تم تقدیمھ للعمل ضد األلغام وروبي االتحاد األفيإلى تمویل الدول األعضاء )  یورو68417090 (2006ة في وروبیاألرضیة لتمویل المفوضیة األ
.ةوروبیة األ ثنائي أو بطریقة أخرى عبر المفوضیبشكل

، 2007 تموز/ یولیو1، قاعدة بیانات مؤشرات التنمیة العالمیة، "، طریقة أطلس2006الدخل القومي إجمالي " البنك الدولي، 75
org.worldbank.www ، یستند احتساب تمویل العمل وروبيتحاد األاالاألعضاء في بالنسبة للدول . 2007 تموز/ یولیو11بتاریخ تم الدخول علیھ ،

 ثنائي أو بطریقة أخرى غیر المفوضیة بشكل التي أفادت بھا سواءعلى المساھمات فقط الدخل القومي إجمالي ویة من ئنسبة مكضد األلغام في 
.ةوروبیعبر المفوضیة األالتي تمت  ضد األلغام  للعملوروبياالتحاد األاألعضاء في لدول افردیة من المساھمات معلومات عن الة؛ لم ترد وروبیاأل
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 ملیون دوالر 200694,5
 ملیون دوالر 200581,9
 ملیون دوالر 200496,5
 ملیون دوالر 200380,6
 ملیون دوالر 200273,8
 ملیون دوالر 200169,2
 ملیون دوالر 200082,4
 ملیون دوالر 199963,1
ر  ملیون دوال199844,9
 ملیون دوالر 1993-1997115,9

 ملیون دوالر 14,75ضحایا األلغام؛ وبلغ تمویل برامج ضحایا الحروب ل ات المقدمةمساعدالال تتضمن ھذه المبالغ 
.2006إضافیة في السنة المالیة 

 الر في السنة المالیة  ملیون دو13,15، و2006 ملیون دوالر إضافیة في السنة المالیة 31,81بلغ تمویل البحث والتطویر
.2006-1995لسنوات المالیة ل ملیون دوالر 159,8، و2005

تقدیم ، مقارنة ب2006 خالل دولة ومنطقة أخرى 28 في لمكافحة األلغام دوالر 94450000قدمت الوالیات المتحدة 
 ملیون دوالر من 9,6نان ما یقرب من  إلى لب المقدمبلغ التمویل الطارئكما . 2005 دولة متلقیة في 23 ملیون دوالر إلى 81,9

76.التمویل اإلجمالي

 ملیون دوالر 498,8 –المفوضیة األوروبیة 

77 ملیون یورو69,5 ملیون دوالر 200678,3

78 ملیون یورو38,3 ملیون دوالر 200547,7

79 ملیون یورو47,5 ملیون دوالر 200459,1

 ملیون یورو57 ملیون دوالر 200364,5
 ملیون یورو40,7 ملیون دوالر 200238,7
 ملیون یورو26,1 ملیون دوالر 200123,5
 ملیون یورو15,9 ملیون دوالر 200014,3
 ملیون یورو17,3 ملیون دوالر 199915,5
 ملیون یورو23,8 ملیون دوالر 199821,4
 ملیون یورو141,2 ملیون دوالر 1992-1997126,8

                                                                
مزید من ل.  الفعلیةالنفقات في ات بعض االختالفظھرت إجمالي التمویل األمریكي والدول المتلقیة بناًء على البیانات األمریكیة الرسمیة؛ 76

.مرصد األلغام األرضیة  منعدد الافي ھذ ةحدة على دولكل تفاصیل حول المعلومات الملخصة في ھذه المقدمة، انظر التقاریر الخاصة بال
مشاركة المجتمع في األعمال المتعلقة باأللغام المضادة لألفراد، "، 04 02 19  رقمةوروبیمیزانیة المفوضیة األمن  اإلجمالي تجمیع ھذا تم 77

یھ دي زوج أنطوان قدمھاة، وبیانات إضافیة روبیوالمفوضیة األ وفودنیة من لكترو، رسائل إ15/13/2006، نسخة "2006  لعامخطة العمل السنویة
.2007 تموز/ یولیو23ة، وروبیة، المفوضیة األوروبی األالتابع للمعونةھارفن، مكتب التعاون 

لى إ  الذي استندن التقدیر السابق لمرصد األلغام األرضیةع( ملیون یورو 3 بمقدار 2005ة لعام وروبی تم تخفیض إجمالي تمویل المفوضیة األ78
تم إلغاء تمویل المفوضیة ). 2006 تموز/یولیو-حزیران/ة، یونیووروبیالمفوضیة األب، نزع األسلحة التقلیدیة، یة األمناتسیاسالمعلومات مقدمة من وحدة 

م األرضیة من ھیلین خطاب إلى مرصد األلغا. 2006 تشرین األول/ وذلك في نوفمبرروسیا البیضاء ملیون یورو لتدمیر المخزون في 3ة بمبلغ وروبیاأل
.2007 تموز/ یولیو12، روسیا البیضاء وأوكرانیا لدى ة وروبی المفوضیة األلوفدكراي، رئیس العملیات، 

 الذي استندن التقدیر السابق لمرصد األلغام األرضیة ع( ملیون یورو 5,91ر اقدم ب2004ة لعام وروبی تم تخفیض إجمالي تمویل المفوضیة األ79
تم إلغاء تمویل ). 2005 تموز/ یولیو19ة، وروبی، المفوضیة األ"یة األمناتسیاسالأ 3مفوضیة العالقات الخارجیة، "دمة من وحدة لى معلومات مقإ

خطاب إلى مرصد األلغام األرضیة من ھیلین . 2007 نیسان/ ملیون یورو لتدمیر مخزون أوكرانیا وذلك في إبریل5,91ة بمبلغ وروبیالمفوضیة األ
. 2007 تموز/ یولیو12، روسیا البیضاء وأوكرانیا لدى ة وروبیلمفوضیة األ اوفدكراي، 
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 لمكافحة األلغام المفوضیة األوروبیة والدول األعضاء في االتحاد األوروبي معًا بلغ إجمالي التمویل الذي قدمتھ 2006في 
). ملیون یورو191,2( ملیون دوالر 240,3

مركزیة الموازنة والمحاسبة وإلغاء خطوط المیزانیة الجغرافیة للمفوضیة األوروبیة، في تمویل مكافحة األلغام بعد دمج 
 المفوضیة األوروبیة، لم یعد مرصد األلغام األرضیة قادرًا على الحصول على بیانات تمویل وفودن بروكسل إلى م

مصادر، تشمل عدة  من 2006 بیانات المفوضیة األوروبیة لعام تمعُجفقد . المفوضیة األوروبیة من مصدر مركزي وحید
 المفوضیة ووفود، 2006 لعام 04 02 19 رقموضیة األوروبیة لمفا  لمیزانیةالمعونة األوروبیة، وخطة العمل السنویة

، على العكس ، بنود التمویل أوإغفال بعضمن احتمال یزید العمل بھذه الطریقة و. األوروبیة إلى الدول المتأثرة باأللغام
.احتسابھا مرتین، بالرغم من توجیھ االنتباه الالزم

 بلغ إجمالي تمویل البحث 2005في أما . 2006 خالللبحث والتطویر للم یرد ما یفید بتمویل المفوضیة األوروبیة 
.2006-1992  منفترةال ملیون یورو في 51وبلغ ، ) دوالر1356941( یورو 1090000والتطویر 

، بنسبة 2006 في لمكافحة األلغام)  دوالر87262802 (یورو 69460162قامت المفوضیة األوروبیة بتخصیص 
 المقارنة المباشرة تؤدي إلى إال أن .200580في )  دوالر47725733 (یورو 38337001مائة عن  بال81,2 بلغتزیادة 

  لم یتم إنفاقھالكنو ا تم تخصیصھاألموال التيلسنوات، وا المساھمات متعددة یشمل 2006ألن إجمالي نظرًا معلومات مغلوطة 
وبالتالي لم یتیسر ) على سبیل المثال  في حالة أنغوالاكم( في سنوات سابقة النفقاتضم بعض ت واألموال التيخالل العام، 

لمكافحة قدمت المفوضیة األوروبیة تمویًال .  وفصلھا عن غیرھا2006 خالل الفعلیة المدفوعاتالتعرف بشكل كامل على 
  منت تمویًالالدول والمناطق األخرى التي تلقو. 2005 دولة في 17، مقارنة بـ2006ومنطقة أخرى في   دولة25 إلى األلغام

 أبخازیا، البوسنة والھرسك، كمبودیا، الشیشان، قبرص،  شملت2005 بینما لم تتلق تمویًال في 2006المفوضیة األوروبیة في 
 الدول التي تلقت أما. إثیوبیا، كوسوفو، الوس، لبنان، موزمبیق، نیبال، الصومال، أرض الصومال، تایالند، أوكرانیا، والیمن

، كرواتیا، قبرص، األردن، فشملت روسیا البیضاء 2006 ولم تتلق تمویًال في 2005ضیة األوروبیة في  المفو منتمویًال
 23,7/ ملیون یورو26( إلى أفغانستان  المقدمةكبیرةال المساھمات  نتجت عنالزیادة في تمویل المفوضیة األوروبیةو. وأوغندا

 3,9(، وإثیوبیا ) ملیون دوالر9,4/ ملیون یورو7,5(، لبنان )الر ملیون دو15,5/ ملیون یورو12,4(، أنغوال )ملیون دوالر
). ملیون دوالر4,9/ملیون یورو

 ملیون دوالر 290,5 –النرویج 

81 ملیون كرونا نرویجي223,9 ملیون دوالر 200634,9

 ملیون كرونا نرویجي235 ملیون دوالر 200536,5
ا نرویجي ملیون كرون231,2 ملیون دوالر 200434,3
 ملیون كرونا نرویجي202,4 ملیون دوالر 200328,6
 ملیون كرونا نرویجي202,9 ملیون دوالر 200225,4
 ملیون كرونا نرویجي176,9 ملیون دوالر 200120
 ملیون كرونا نرویجي178,6 ملیون دوالر 200019,5
 ملیون كرونا نرویجي178,6 ملیون دوالر 199921,5
 ملیون دوالر 199824
 ملیون كرونا نرویجي343 ملیون دوالر 1994-199745,8

                                                                
 ضد األلغام في العالم وروبيأعمال االتحاد األ"ة، وروبیالمفوضیة األ( ملیون یورو 54,15  التمویل یبلغ إجماليأنة وروبی المفوضیة األأعلنت 80

، والتمویل 2005 قبل الذي تم تخصیصھم یأخذ بھذا اإلجمالي ألنھ یتضمن التمویل ل مرصد األلغام األرضیةإال أن ). 88، لوكسمبورج، ص "2006
. لبحث والتطویر الذي یقوم مرصد األلغام األرضیة باحتسابھ منفصًالل  الموجھتمویلاللم یتم صرفھ، ولكن و الذي تم تخصیصھ

في الذي قدمتھ النرویج  7 تقریر المادةذكر . 2007 آب/ أغسطس8 وزارة الشؤون الخارجیة،ب راف، مستشارغ من ینجفیلد بیرةنیلكترو رسالة إ81
. لبنود التمویل تحلیًالیقدم التقریر لم ولكن دوالر، 37042000بلغ  2006لعمل ضد األلغام في أن تمویل ا 2007
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دوالر618421( نرویجي كرونة 3983375: كانت النرویج قد ساھمت في السنوات السابقة في تمویل البحث والتطویر  (
.2004في )  دوالر333833( نرویجي كرونة 2250000، و2005في 

 بنسبة - ) دوالر34924551( نرویجي كرونة 223875323  2006 في فحة األلغاملمكا يتمویل النرویجال بلغ
منطقة / دولة15إلى وتم تقدیمھ  - ) دوالر36487015 نرویجي أو كرونة 235020163 (2005 بالمائة عن 5 تبلغانخفاض 

" لألغراض اإلنسانیةمركز جنیف الدولي إلزالة األلغام " ومن غیر الدول المنظمات  جانب بعض، إلى)2005 في 18(
)GICHD(2006 النرویج في  منتضمنت الدول المتلقیة لتمویلو. ، ووكاالت األمم المتحدة والصلیب األحمر النرویجي 

 الدول المتلقیة من بینواتیماال، كولومبیا، وكمبودیا غ كًال من غینیا بیساو، والجبل األسود، بینما كانت إریتریا، 2005ولیس في 
.2006 ولیس في 2005للتمویل في 

 ملیون دوالر 242,6 –الیابان 

82 ملیون ین2,944 ملیون دوالر 200625,3

 ملیون ین4,323 ملیون دوالر 200539,3
 ملیون ین4,630 ملیون دوالر 200442,8
 ملیون ین1,590 ملیون دوالر 200313
 ملیون ین5,537 ملیون دوالر 200249,7
 ملیون ین802ن دوالر  ملیو20017,5
 ملیون ین1,480 ملیون دوالر 200012,7
 ملیون ین1,904 ملیون دوالر 199916
 ملیون ین722 ملیون دوالر 19986,3

 ملیون دوالر 30 تقریبًا1998قبل 

 في )  ملیون دوالر7,4( ملیون ین 811و ،2006في )  ملیون دوالر9,1( ملیون ین 1,058بلغ تمویل البحث والتطویر
.2006إلى  1999في الفترة ما بین )  ملیون دوالر29,4( ملیون ین 3424، و2005

 4323 (2005 بالمائة عن 32 تبلغانخفاض  بنسبة)  ملیون دوالر25,3( ملیون ین 2944، ساھمت الیابان بـ2006في 
 ملیون 624(للسودان المقدم  خفض التمویل  إلىراجع االنخفاض جزء كبیر منكان و .) ملیون دوالر39,3ملیون ین أو 

من  دولة 14 إلى 2006قدمت الیابان تمویًال في ). 2005 ملیون دوالر في 19/ ملیار ین2,1؛ 2006 ملیون دوالر في 5,4/ین
ما تلقت كل ، بین2005وا، والسنغال، ولم تتلق أي من ھذه الدول تمویًال من الیابان في غ بوروندي، األردن، لبنان، نیكارابینھا

.2006 ولیس في 2005من كولومبیا، وكرواتیا، والبوسنة والھرسك، والعراق، وطاجكستان، والیمن تمویًال من الیابان في 

 ملیون دوالر 194,6 –المملكة المتحدة 

83 ملیون جنیھ استرلیني10,5 ملیون دوالر 2006-200719,3

ھ استرلیني ملیون جنی11,8 ملیون دوالر 2005-200621,4
 ملیون جنیھ استرلیني11,1 ملیون دوالر 2004-200520,4
 ملیون جنیھ استرلیني12,3 ملیون دوالر 2003-200420
 ملیون جنیھ استرلیني12,5 ملیون دوالر 2002-200318,5
 ملیون جنیھ استرلیني10,7 ملیون دوالر 2001-200215,4
 ملیون جنیھ استرلیني15 ملیون دوالر 2000-200121,5

                                                                
.2007 تموز/ یونیو6وزارة الشؤون الخارجیة، ب من قسم األسلحة التقلیدیة، ةنیلكترو رسالة إ82
.2007 شباط/ فبرایر23، (DfID)وزارة التنمیة الدولیة ب من أندي ویلسون، مسؤول البرامج، ةنیلكترو إ رسالة83
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 ملیون جنیھ استرلیني13,6 ملیون دوالر 1999-200020,4
 ملیون جنیھ استرلیني4,6 ملیون دوالر 1998-19996,5
 ملیون دوالر 1993-199731,2

84

مساعدة ضحایا األلغامل  المقدمتمویلال  ال تشملھذه المبالغ.

2007-2006في ) ملیون دوالر 393853( ملیون جنیھ استرلیني 213656ر إضافة إلى ذلك، بلغ تمویل البحث والتطوی ،
 في) ملیون دوالر 15( ملیون جنیھ استرلیني 9,1، و2006-2005في )  دوالر3235165( جنیھ استرلیني 1777563و

.2006-2005 إلى 2000-1999 منالفترة 

 2007-2006في السنة المالیة )  دوالر19339572(جنیھ استرلیني  10491251 البالغ تمویل المملكة المتحدة انخفض
 لمكافحة األلغام تمویل تقدیم، أوردت وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة 2007-2006وفي . 2006-2005 بالمائة عن 11بنسبة 

 أما. 2005 في ولیس 2006تلقت كل من أبخازیا، غینیا بیساو، األردن، الوس، ولبنان تمویًال في .  دولة ومنطقة أخرى14إلى 
لبنان ل  المقدمبلغ إجمالي التمویل. 2006 في ولیس 2005 في  فقد تلقت أمواًالإثیوبیا وطاجكستان تمویًال من المملكة المتحدة

.2006في )  ملیون دوالر4,3( ملیون جنیھ استرلیني 2,3

85 ملیون دوالر 177 –كندا 

86 ملیون دوالر كندي32,8 ملیون دوالر 28,9 2006

 ملیون دوالر كندي24,8 ملیون دوالر 200520,5
 ملیون دوالر كندي29,5 ملیون دوالر 200422,6
 ملیون دوالر كندي30,8 ملیون دوالر 200322,6
 ملیون دوالر كندي22,3 ملیون دوالر 200215,1
 ملیون دوالر كندي24 ملیون دوالر 200115,5
ملیون دوالر كندي 17,7 ملیون دوالر 200011,9
 ملیون دوالر كندي23,5 ملیون دوالر 199915,2
 ملیون دوالر 19989,5
87 ملیون دوالر كندي23,1 ملیون دوالر 1989-199715,3

 باإلضافة إلى ذلك، وصل . 2006للبحث والتطویر لعام )  دوالر1080962ما یعادل ( دوالر كندي 1225858قدمت كندا
 ملیون دوالر 3,1 و،2005في )  ملیون دوالر2,8ما یعادل ( ملیون دوالر كندي 3,4البحث والتطویر إلى  تمویلإجمالي 

.2006 إلى 1998 في الفترة من ملیون دوالر 17,4 و،2004في )  ملیون دوالر2,4(كندي 

-2006 ة المالیالسنة في)  دوالر28897350( دوالر كندي 32770866 والبالغ لمكافحة األلغام  الكنديتمویلال ارتفع
 دولة 28 إلى قدمت تمویًالف.  وھو أعلى إجمالي وصلت إلیھ كندا حتى وقتنا ھذا2006-2005 عن  بالمائة32 بنسبة 2007

وكاالت تابعة لألمم المتحدة ومنظمات غیر حكومیة واللجنة الدولیة للصلیب األحمر ومركز و إقلیمیة اتھیئكذلك إلى  و،ومنطقة

                                                                
.1998-1997لسنة المالیة ل على السنة التقویمیة، و بناًءوردت، 1996 إلى 1993 من  للفترةمبالغال تشمل 84
). CIDA" (لكندیةوكالة التنمیة الدولیة ا" تمویل  سوىتشملال  1998  ما قبلالمبالغ 85
.2007 حزیران/ یونیو5 ، كندا، الدولیة رسالة إلكترونیة من كارلي فولكس، وزارة الشؤون الخارجیة والتجارة 86
.1997 إلى 1993 والفترة من 1989تشمل مبالغ  87
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 ملیون 2,8( ملیون دوالر كندي 3,1 بلغ إجمالي التمویل المقدم إلى لبنان كما .زالة األلغام لألغراض اإلنسانیةجنیف الدولي إل
 88.ئةالطارتغطیة جزء منھ على األقل عن طریق اإلغاثة تم  الذي، 2006في ) دوالر

 ملیون دوالر 162,6 –ألمانیا 

 89 ملیون یورو14,8 ملیون دوالر 18,6 2006
 ملیون یورو17 ملیون دوالر 200521,1
 ملیون یورو15 ملیون دوالر 200418,7
 ملیون یورو19,5 ملیون دوالر 200322,1
 ملیون یورو20,4 ملیون دوالر 200219,4
 ملیون یورو13,7 ملیون مارك ألماني، 26,8 ملیون دوالر 200112,3
لماني ملیون مارك أ27,6 ملیون دوالر 200014,5
 ملیون مارك ألماني21,7 ملیون دوالر 199911,4
 ملیون دوالر 199810,1
 ملیون دوالر 1993-199714,4

 2005 عن  بالمائة13 بنسبة 2006في )  دوالر18641381( یورو 14838320لماني والبالغ األ التمویل انخفض
 شملت 2005 في لیس و2006 في لدول والمناطق التي تلقت تمویًال وا.)2005 في 21( دولة ومنطقة 20وقد شمل ھذا التمویل 

 2006 في ولیس 2005 من ألمانیا في أما الدول التي تلقت تمویًال.  والصحراء الغربیة، طاجكستان، موریتانیا،شیليتكل من 
. والصومال، وموزمبیق، وغینیا بیساو، وإریتریا،شملت كولومبیاف

 ولم .أنھا لم تعد تمول البحث والتطویر وأنھا تفضل التركیز على إزالة األلغامبلمانیا  أصرحت، 2005أیار /وفي مایو
 128098( یورو 102989 كان 2004في ؛ أما 2004-2003في الفترة  و2005 أي تمویل للبحث والتطویر في یسَجل
. ملیون دوالر 5,1كان  1999-1993 وفي الفترة من ؛)دوالر

 

90والر  ملیون د160,7 –ھولندا 

91 ملیون یورو21,4 ملیون دوالر 26,9 2006

 ملیون یورو15,5 ملیون دوالر 200519,3
 ملیون یورو15,5 ملیون دوالر 200419,3
 ملیون دوالر 200312,1
 ملیون دوالر 200216
 ملیون یورو 15,5لدر ھولندي، ی ملیون ج32 ملیون دوالر 200113,9
 ملیون جلدر ھولندي35,4 دوالر  ملیون200014,2
 ملیون جلدر ھولندي23 ملیون دوالر 19998,9
 ملیون دوالر 19989,3
 ملیون دوالر 1996-199720,9

                                                                
. 2007 آب/أغسطس 22، كندا،  الدولیةرسالة إلكترونیة من كارلي فولكس، وزارة الشؤون الخارجیة والتجارة 88
. 2007 نیسان/ أبریل30  أللمانیا، نموذج ك،7تقریر المادة  89
. متاحةغیر 1996 ما قبل المبالغ 90
 11 وزارة الشؤون الخارجیة، ،سیاسات تصدیر األسلحةو قسم رقابة األسلحة ،رئیسال نائب ،ستخ من فینسینت فان زیةنیلكترورسالة إ 91

.2007 تموز/یولیو
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 وھو أعلى ؛) دوالر26926677( یورو 21433318 إلى لیصل  بالمائة38 بنسبة 2006 في  الھولندي التمویلارتفع
 2006تلقت لبنان تمویالت كبیرة في و . دولة ومناطق أخرى15 إلى قدمت تمویًالف . وقتنا ھذا حتىھوانداإجمالي وصلت إلیھ 

). دوالر5213645/  یورو 4150000(

 ملیون دوالر 141,5 –السوید 

 سویدیة كرونة ملیون 110,1 ملیون دوالر 14,9 2006
92

 سویدیةكرونة ملیون 87,6 ملیون دوالر 200511,7
 سویدیةكرونة ملیون 83,5ملیون دوالر  200411,4
 سویدیةكرونة ملیون 102,9 ملیون دوالر 200312,7
 سویدیةكرونة ملیون 71 ملیون دوالر 20027,3
 سویدیةكرونة ملیون 100,9 ملیون دوالر 20019,8
 سویدیةكرونة ملیون 107,9 ملیون دوالر 200011,8
 سویدیةكرونةملیون  83,3 ملیون دوالر 19999,8
 سویدیةكرونة ملیون 129,5 ملیون دوالر 199816,6
 ملیون دوالر 1990-199735,5

 المخصصةاألموال (1996-1990 ما عدا الفترة من المدفوعة، األموال إلى المبالغتشیر جمیع .(

مساعدة الضحایال  المقدمتمویلال ال تشمل المبالغ.

ملیون دوالر في 1,7 و1999-1994 ملیون دوالر في الفترة من 24 حوالي( البحث والتطویر  السویدلقد سبق أن مولت 
.معروف غیر 2006 غیر أن تمویل البحث والتطویر في ؛)2003

 في تمویل  بالمائة26 بلغتزیادة نسبة ب)  دوالر14935677( سویدیة كرونة 110063937 قدمت السوید 2006في عام 
 ،واغ ونیكارا، ولبنان، والعراق، والشیشان، وأنغوال، والبوسنة والھرسك، أفغانستان: دول ومناطقمكافحة األلغام لتسع
 ،و الدیمقراطیةغ جمھوریة الكونھي 2006 في ولیس 2005 من السوید في  والدول التي تلقت تمویًال.والصومال وسریالنكا

. والسنغال،والفلبین

 ملیون دوالر 124,3 –الدنمارك 

 93 ملیون كرونة دنمركیة 86,1 ملیون دوالر 14,5 2006
ركیةاكرونة دنم ملیون 67,7 ملیون دوالر 200511,3
ركیةاكرونة دنم ملیون 82,3 ملیون دوالر 200413,7
ركیةاكرونة دنم ملیون 78,6 ملیون دوالر 200311,9
ركیةاكرونة دنم ملیون 83,5 ملیون دوالر 200210,6
ركیةاكرونة دنم ملیون 119,4ملیون دوالر  200114,4
ركیةاكرونة دنم ملیون 106,7 ملیون دوالر 200013,4
ركیةاكرونة دنم ملیون 49,9 ملیون دوالر 19997
ركیةاكرونة دنم ملیون 44,3 ملیون دوالر 19986,2
 ملیون دوالر 1992-199721,3

                                                                
.2007 آب/ أغسطس27فین مالمبرج، وزارة الشؤون الخارجیة،  من سةنیلكترورسالة إ 92
.2007 شباط/ فبرایر26 من جاكوب بانج جیبسین، وزارة الشؤون الخارجیة، ةنیلكترورسالة إ 93
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شمل المساھمات الثنائیة ال ت1995-1992 للفترة المبالغ الواردة.

 لكن القیمة و مولت برامج البحث والتطویر في الماضي إال أنھا .2006تمویل الدنمارك للبحث والتطویر في ب یرد ما یفیدلم
.ةفورغیر مع

 وھو أكبر مبلغ حتى وقتنا ھذا ،2006في )  دوالر14489373( دنمركیة كرونة 86092534ساھمت الدنمارك بمبلغ 
.2005مساھمة للبنان التي لم تمولھا الدنمارك في على ملت التمویالت تشوا .2005 مقارنة بعام  بالمائة27 قدرھاة زیادیمثل و

 ملیون دوالر 94 –سویسرا 

 94 ملیون فرنك سویسري 17,6 ملیون دوالر 14,1 2006
فرنك سویسري ملیون15,1 ملیون دوالر 200512,1
فرنك سویسري ملیون14,8 ملیون دوالر 200410,9
 ملیون دوالر 20038,8
 ملیون دوالر 20028,3
 ملیون دوالر 20019,8
 ملیون دوالر 20007,4
 ملیون دوالر 19995,7
غیر معلوم1998
 ملیون دوالر 1993-199716,9

)  دوالر14071772(ك سویسري  فرن17633800 والبالغ 2006 في لمكافحة األلغام  السویسريتمویلال ارتفع
 8020000 مبلغ 2006عام لتمویل الشمل إجمالي و . حتى وقتنا ھذا قدمتھ وھو أعلى تمویل،2005 عن  بالمائة17 نسبة بلغتب

 فرنك سویسري 9613800لمركز جنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة و)  دوالر6399960(فرنك سویسري 
 لمركز جنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض المقدمتمویل غیر ال (ه من برامج مكافحة األلغاملغیر)  دوالر7671812(

 ،2006 دولة ومنطقة في 13 مولت سویسرا كما .) ملیون دوالر5,7/  فرنك سویسري7094000 بلغ 2005اإلنسانیة في 
؛ بینما تلقت جمھوریة الكونغو 2005 في لیسو 2006 من سویسرا في تلقت الشیشان واألردن تمویًالو .2005 في أیضًا 13و

فرنك 1750000 (2006 كما تلقت السودان زیادة كبیرة في .2006 ولیس في 2005الدیمقراطیة وفیتنام تمویًال في 
 2006 ویشمل إجمالي عام .) دوالر240790/  فرنك سویسري300000 (2005مقارنة بعام )  دوالر1396500/سویسري

 ملیون فرنك 2 تقدر بحوالي وزارة الدفاع السویسریة لمختلف المنظمات  مقدمة من أفراد وموادورةفي صمساھمات عینیة 
 .) دوالر1596000(سویسري 

 ، تمویالت كبیرة لمركز جنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة2000 منذ عام ةلغ اإلجمالیاشمل المبتو
 ملیون 6 و،2006 ملیون دوالر في 6,4 للمركز  السویسريتمویلالبلغ و .ویر للبحث والتطویمكن اعتبار معظمھا تمویًال

 3,3 و،2002 ملیون دوالر في 4,35 و،2003 ملیون دوالر في 5,23 و،2004 ملیون دوالر في 6,1 و،2005دوالر في 
.2006 إلى 2000من في الفترة  ملیون دوالر 33,7إجمالي ب ،2000 ملیون دوالر في 2,3 و،2001ملیون دوالر في 

 ملیون16 نحو بتمویل سنوي یصل إلى 2007-2004  منلفترةلوقد تنبأت استراتیجیة مكافحة األلغام السویسریة 
 وكانت االستراتیجیة قید .2006  عام تمویلفي حین تعداه ، ھذا الھدفانخفض عن 2005 التمویل في إال أن ؛فرنك سویسري

 2007.95المراجعة في منتصف 

                                                                
.2007 حزیران/ یونیو7 وزارة الشؤون الخارجیة، ،السیاسیة الرابعة  الشعبة، من ریمي فریدمانةنیلكترورسالة إ 94

.2007 آب/ أغسطس22 وزارة الشؤون الخارجیة، ، من ریمي فریدمانةنیولكتررسالة إ 95
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 ملیون دوالر 91,6 –أسترالیا 

 96 ملیون دوالر أسترالي21,9 ملیون دوالر 2006-200716,5
 ملیون دوالر أسترالي11,7 ملیون دوالر 2005-20068,9
 ملیون دوالر أسترالي7,8 ملیون دوالر 2004-20055,7
 ملیون دوالر أسترالي8,2 ملیون دوالر 2003-20045,5
 ملیون دوالر أسترالي14,5ر  ملیون دوال2002-20037,8
 ملیون دوالر أسترالي12,9 ملیون دوالر 2001-20026,6
 ملیون دوالر أسترالي12,6 ملیون دوالر 2000-20017,3
 ملیون دوالر أسترالي12,4 ملیون دوالر 1999-20007,9
 ملیون دوالر أسترالي11,1 ملیون دوالر 6,8 1998-1999
97 ملیون دوالر أسترالي24,9 ملیون دوالر 1995-199818,6

معروفة غیرلكن القیمة اإلجمالیة و ،قامت أسترالیا بتمویل برامج البحث والتطویر في الماضي.

 دوالر 21928363  والبالغسترالیااألتمویل ال ارتفع، 2007حزیران / إلى یونیو2006تموز / یولیوة المالیالسنةفي 
 11 في لمكافحة األلغام ، حتى وقتنا ھذاأعلى تمویل قدمتھ یعد ھو و بالمائة،88 قدرھا بنسبة) ر دوال16523022(أسترالي 

بالرغم أن . للبنان)  دوالر1130250( ملیون دوالر أسترالي 1,5  على2006 التمویل في واشتمل .)2005 في 7(دولة 
 ملیون 75 البالغ أنھ یتماشى مع إجمالي التمویل  بكثیر من العام السابق، أفادت التقاریرأعلى 2007-2006مستوى تمویل 
 2010.98 إلى 2005 بھ أسترالیا للفترة من الذي تعھدتدوالر أسترالي 

 ملیون دوالر 69,9 –اإلمارات العربیة المتحدة 

 ثانیة العملیة اإلمارات" من خالل برنامج دوالر للبنان 19881982 بمبلغ 2006ساھمت اإلمارات العربیة المتحدة في 
 في لبنان في الفترة من لمكافحة األلغام ملیون دوالر 50 أنھا قدمت فیما سبق وقد أفادت اإلمارات العربیة المتحدة ".للتضامن

 دوالر للبنان من 3332751 كما ساھمت اإلمارات العربیة المتحدة بمبلغ .) السنوي غیر متاحالتقسیم (2004 حتى 2002
 دوالر ألنشطة المتابعة 310000 ت وشمل،2005 إلى 2002تحدة التطوعي في الفترة من خالل صندوق ائتمان األمم الم

.2005لبرنامج عملیة اإلمارات للتضامن في 

 ملیون دوالر 61,9 –إیطالیا 

99 ملیون یورو4,3 ملیون دوالر 5,4 2006

 ملیون یورو3,6 ملیون دوالر 20054,5
ورو ملیون ی2,5 ملیون دوالر 20043,2
 ملیون یورو5,1 ملیون دوالر 20035,8
 ملیون یورو9,9 ملیون دوالر 20028,7
 ملیون یورو5,6 ملیار لیرة إیطالیة، 11,2 ملیون دوالر 20015,1
 ملیون یورو1,7 ملیار لیرة إیطالیة، 4,3 ملیون دوالر 20001,6
 ملیون یورو4,8 ملیار لیرة إیطالیة، 13,9 ملیون دوالر 19995,1
 ملیار لیرة إیطالیة20 ملیون دوالر 199812

                                                                
.2007 أیلول/ سبتمبر10 وتموز/ یولیو10، االسترالیة المعونة ، منسقة العمل ضد األلغام، من كاثرین جیلةنیلكترورسائل إ 96
.1998-1997و 1996 –1995 السنتین المالیتینتشمل  97
.2007 آب/ أغسطس19، االسترالیةالمعونة ب ، منسقة العمل ضد األلغام، من كاثرین جیلةنیلكترورسائل إ 98
.2007 آذار/ مارس21قاعدة بیانات استثمارات العمل ضد األلغام، تم الدخول علیھا في  99
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 ملیار لیرة إیطالیة18 ملیون دوالر 1995-199710,5

 21 قدرھا بنسبة 2006في )  دوالر5430600( یورو 4322741  والذي بلغلمكافحة األلغامیطالي اإلتمویل ال ارتفع
 2005 في ولیس 2006 من إیطالیا في  والدول التي تلقت تمویًال.)2005  في6( دولة 11 إلى  وكان موجھًا،2005 عن بالمائة
 أموال دوالر من 2512900 وبلغ التمویل الطارئ للبنان . وبیرو،واغ ونیكارا، ولبنان، واإلكوادور، وكولومبیا،شیليتكانت 
 وساھمت إیطالیا أیضًا .2006ي  فولیس 2005 تلقت العراق مساھمات في كما 100.لمكافحة األلغام المقررة المیزانیةخارج 
.2006ة في مریكی وذلك لمنظمة الدول األ بشكل عاملمكافحة األلغام بأموال

 ملیون دوالر 58,4 –فنلندا 

101 ملیون یورو5 ملیون دوالر 6,3 2006

 ملیون یورو4,7 ملیون دوالر 20055,9
 ملیون یورو4,8 ملیون دوالر 20046
 ملیون یورو5,6ر  ملیون دوال20036,3
 ملیون یورو4,8 ملیون دوالر 20024,5
 ملیون یورو5 ملیون دوالر 20014,5
 ملیون دوالر 20004,8
 ملیون دوالر 19995,7
 ملیون دوالر 19986,6
 ملیون دوالر 1991-19977,8

 4746000 (2005 عن  بالمائة6 ھانسبت بزیادة ،) دوالر6340158( یورو 5046691ساھمت فنلندا بمبلغ 
 من أمواًاللبنان التي لم تتلق ل  الممنوح یورو1000000 البالغ ترجع جزئیًا إلى التمویل وھذه الزیادة .) دوالر5908295/یورو

. ولمزید من التفاصیل انظر تقریر فنلندا.2006على تسع دول وثالث منظمات في موزعًا  التمویل وكان .2005فنلندا في 

 ملیون دوالر41,1 –بلجیكا 

102 ملیون یورو5,6 ملیون دوالر 7,1 2006

103 ملیون یورو5,2 ملیون دوالر 20056,5

 ملیون یورو4,6 ملیون دوالر 20045,7
 ملیون یورو5,5 ملیون دوالر 20036,2
 ملیون یورو3,8 ملیون دوالر 20023,6
 ملیون یورو2,2 ملیون دوالر 20012,1
 ملیون فرنك بلجیكي 111 ملیون دوالر 20002,5
 ملیون فرنك بلجیكي93 ملیون دوالر 19992,3
104 ملیون دوالر 1994-19985,1

                                                                
.2007 آب/س أغسط23وزارة الشؤون الخارجیة، ب  لألغراض اإلنسانیة،األلغامإزالة  مستشار ،اتس من مانفریدو كابوةنیلكترورسالة إ 100
.2007 شباط/ فبرایر23 بوزارة الشؤون الخارجیة، ، سكرتیر، من سیربا لویكانینةنیلكترورسالة إ 101
.2007 نیسان/ أبریل30 نموذج ك، البلجیكي، 7تقریر المادة  102
 ملیون 2 قدمت بلجیكا .األرضیة لمرصد األلغام السابقةعن التقدیرات  ملیون یورو 2 بمقدار 2005 إجمالي التمویل البلجیكي لعام تم رفع 103

 رئیس ، میشیل بیترمانزمن ةنیلكترو رسالة إ.سبققد ذكرھا فیما  مرصد األلغام األرضیة یكنلم و ،2005 في یورو إلى اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
.2007 أیلول/ سبتمبر7 ، بالھیئة العامة الفدرالیة للشؤون الخارجیة،نزع السالحو  منع االنتشارقسم

. غیر متاحة1997 -1994 للفترة المنفصلةالمبالغ  104
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 في )  دوالر568065( یورو 456314 و،2006في )  دوالر914147( یورو 727650بلغ تمویل البحث والتطویر
.2006 و1994 ملیون دوالر بین 107 و،2005

  بالمائة8 بنسبة قدرھا 2006في )  دوالر7063208( یورو 5622230  والذي بلغلمكافحة األلغام يبلجیكالتمویل ال تفعار
 لعشر لمكافحة األلغام  ومساعدات قدمت بلجیكا تمویًال. حتى وقتنا ھذا سجلتھ بلجیكاھو أعلى مستوى من التمویلو ،2005عن 

).2005منطقة في / دولة11 (2006دول في 

 ملیون دوالر31,9 –فرنسا 

 ملیون 2,6 ملیون دوالر 20063,3
105یورو

 ملیون یورو3,1 ملیون دوالر 20053,8
 ملیون یورو1,5 ملیون دوالر 20041,9
 ملیون یورو2,2 ملیون دوالر 20032,5
 ملیون یورو3,8 ملیون دوالر 20023,6
 ملیون یورو3 ملیون دوالر 20012,7
 ملیون دوالر 20001,2
 ملیون دوالر 19990,9
106 ملیون دوالر 1995-199812

 بلغ إجمالي مساھمات البحث والتطویر 2004في أما  .2005 أو 2006 فيلبحث والتطویر للم یرد ما یفید بتمویل فرنسا ،
). ملیون دوالر2,2( ملیون یورو 1,4

عن )  دوالر3267967/ یورو2601263 (2006 في  بالمائة15  بلغتنسبة بلمكافحة األلغام يفرنسال انخفض التمویل
وقد أفادت . )2005 دول في 6 (متلقیة دولة ومنطقة 25تدریب لـدورات  مساھمات عینیة والتمویل على تقدیممل تشوا .2005

ت مكافحة األلغام من خالل  من تمویل المفوضیة األوروبیة لمشروعا بالمائة25 إلى 17 أنھا تساھم بما بین 2006فرنسا في 
.العدید من القنوات

 ملیون دوالر 24,9 –سلوفاكیا 

107 یةاك سلوفة ملیون كرون415 ملیون دوالر 200614

یةاك سلوفةكرون ملیون 218,5 ملیون دوالر 20057,2
یةاك سلوفةكرون ملیون 101,9  ملیون دوالر 20043,5
108 دوالر 230000 1996-2002

                                                                
 باإلضافة إلى معلومات من ؛2007 تموز/ یولیو12 ، لیون، الدولیةینعاقبمنظمة الم ، مسؤولة الدعایة، فیلینیفمن آن ةنیلكترورسالة إ 105

.(CNEMA) لة األلغام المضادة لألفراد اللجنة الدولیة إلزا، وھنري زیبر دي فابیاني، بوزارة الشؤون الخارجیة،بیاتریس رافانیل
. غیر متاحة1997 -1995 للفترة المنفصلةالمبالغ  106
 15؛ رسالة إلكترونیة من ھنریك ماركوس، وزارة الشؤون الخارجیة، 2007 لسلوفاكیا، نموذج ك، غیر مؤرخ ولكن في 7تقریر المادة  107
.2007آب /أغسطس

.یر متاحة غ1997 -1996 للفترة المنفصلةالمبالغ  108
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من القوات )  دوالر14007752 (یةاك سلوفةكرون 415660309تقدر بحوالي ة عینیمساھمات سلوفاكیا تقدم
. وھي أعلى مساھمة حتى وقتنا ھذا،2006 لعملیات إزالة األلغام في أفغانستان والعراق في یةاكسلوفالالمسلحة 

 ملیون دوالر 21,1 –أیرلندا 

109 ملیون یورو3,8 ملیون دوالر 20064,8

 ملیون یورو1,7 ملیون دوالر 20052,2
 ملیون یورو2,4 ملیون دوالر 20043
 ملیون یورو2 ملیون دوالر 20032,3
 ملیون یورو1,7 ملیون دوالر 20021,6
 ملیون یورو2,2 ملیون دوالر 20012
 ملیون دوالر 20001,1
 ملیون دوالر 19991,5
110الر  ملیون دو1994-19982,6

 118 قدرھا بنسبة 2006في )  دوالر4761377( یورو 3790000  والبالغلمكافحة األلغام يیرلنداألتمویل ال ارتفع
 ،كمبودیاكل من  وتلقت. أرض الصومال و وُقدم التمویل لِست دول، سنوي حتى وقتنا ھذاتمویل وھو أعلى ،2005 عن بالمائة

.2005 في ولیس 2006رلندا في  من أی ولبنان تمویًال، والوس،والعراق

 ملیون دوالر 18,4 –النمسا 

111 ملیون یورو1,8 ملیون دوالر 20062,2

 ملیون یورو1,8 ملیون دوالر 20052,2
 ملیون یورو2,4 ملیون دوالر 20043
 ملیون یورو0,8 ملیون دوالر 20030,9
 ملیون یورو2,1 ملیون دوالر 20022
 ملیون شلن نمساوي 13,7ن دوالر  ملیو20010,9
 ملیون شلن نمساوي30 ملیون دوالر 20002
 ملیون شلن نمساوي15ملیون دوالر 1999
112 ملیون دوالر 1994-19984,2

 2005 في قدمتھ الذي  وھو نفس المبلغ تقریبًا،2006في )  دوالر2215493( یورو 1763506قدمت النمسا 
 من النمسا تلقت لبنان والسودان تمویًالو). 2005سبع دول في ( ألربع دول ، وذلك) دوالر2199430 یورو أو 1766752(

الخاصة  التنمیة ات من إجمالي نفقات مساعد بالمائة2,2 نحو أنھا تقدم  النمسا أیضًاوأعلنت .2005 في ولیس 2006في 
113.لمفوضیة األوروبیة والتي تشمل مساھمات مكافحة األلغامبا

 ملیون دوالر 13,3 –ندا نیوزیل

                                                                
. 2007 تموز/ یولیو20 ، بالھیئة العامة الفدرالیة للشؤون الخارجیة،نزع السالحو منع االنتشار قسم ، میشیل بیترمانزإلكترونیة منرسالة  109
. غیر متاحة1997 -1994 للفترة المنفصلةالمبالغ  110
.2007 ولكن في غیر مؤرخ ، نموذج ك،لنمسا ل7 المادة تقریر 111
. غیر متاحة1997 -1994 للفترة لمنفصلةاالمبالغ  112
.2006 أیار/ مایو4 الوزارة الفدرالیة للشؤون الخارجیة، ، من ألیكساندر كمینتةنیلكترورسالة إ 113
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114 ملیون دوالر نیوزیلندي1,3 ملیون دوالر 20070,9 -2006

 ملیون دوالر نیوزیلندي1,3 ملیون دوالر 2005-20060,9
 ملیون دوالر نیوزیلندي3,7 ملیون دوالر 2004-20052,5
 ملیون دوالر نیوزیلندي1,6 ملیون دوالر 2003-20041,1
 ملیون دوالر نیوزیلندي1,4ملیون دوالر  2002-20030,8
 ملیون دوالر نیوزیلندي1,7 ملیون دوالر 2001-20020,7
 ملیون دوالر نیوزیلندي2,3 ملیون دوالر 2000-20011,1
 ملیون دوالر نیوزیلندي1,6 ملیون دوالر 1999-20000,8
 ملیون دوالر نیوزیلندي0,9 ملیون دوالر 1998-19990,5
115 ملیون دوالر نیوزیلندي6,9 ملیون دوالر 1992-19984

ة التمویل السنوي غیر متاحات إجمالیإال أن ، نیوزیلندا برامج البحث والتطویرلقد سبق أن مولت.

خالل )  دوالر858022( ملیون دوالر نیوزیلندي 1321660 والتي بلغت لمكافحة األلغام مساھمات نیوزیلندا ارتفعت
  حیث بلغت2006-2005 علیھ في ت عما كانًا طفیفارتفاعًا 2007حزیران / إلى یونیو2006تموز / من یولیوةالی المالسنة

 قدمت نیوزیلندا بینما، 2005 في ولیس 2006 في  تلقت فیتنام تمویًال.) دوالر909831( دوالر نیوزیلندي 1290723
.2006 في ولیس 2005 والسودان في ، ونیبال،موزمبیق و،و الدیمقراطیةغ وجمھوریة الكون،مساھمات لكل من كمبودیا

:لمكافحة األلغام الدول األخرى المانحة

 تدریب  تقدیم دورات مساھمات عینیة من خاللوشملت ،2006في )  دوالر8602808( یورو 6847734قدمت أسبانیا 
 وأنھا 2006 خالل لمكافحة األلغام مساھماتھا من" زادت بشكل كبیر"أنھا ب أسبانیا صرحت و.في مركزھا الدولي إلزالة األلغام

في )  دوالر1909238( یورو 1533648أسبانیا قد ساھمت بمبلغ  وكانت .2007116في " سوف تحتفظ بمكانتھا كدولة مانحة"
. ملیون دوالر 18,7 حتى وقتنا ھذا لمكافحة األلغامإجمالي التمویل الموجھ یبلغ  و.2005

 ؛ في العراقلمكافحة األلغام 2006شباط /في فبرایر)  ملیون دوالر2,4(لیون یورو  م1,9ساھمت الیونان بمبلغ و
 ملیون 12 لمكافحة األلغامبلغ إجمالي ما ساھمت بھ الیونان و .2005117تموز / في یولیواألموالھذه كانت الیونان قد تعھدت بو

.2006 -2001دوالر للفترة 

 كان مثلما ،2006 خالل في خمس دول لمكافحة األلغام) ر دوال1296973( یورو 1032375قدمت لوكسمبورج و
 أو 2006تمویل لوكسمبورج للبحث والتطویر في ب ما یفید ولم یرد .118) دوالر1346896/ یورو1081931 (2005 في الحال

. ملیون دوالر7,2 حتى وقتنا ھذا لمكافحة األلغامإجمالي التمویل یبلغ  و.2005

قدمت و ،119 2006في )  دوالر780520( توالر سلوفیني 150099998بمبلغ أفادت سلوفینیا أنھا ساھمت و
. ملیون دوالر4,6بلغ إجمالي تمویل مكافحة األلغام حتى وقتنا ھذا ی و.2005 دوالر في 384498

ساھمت فقد . 2006 جمھوریة كوریا أو أیسلندا في من قبلتمویل أي   إلى مرصد األلغام األرضیة علمیصللم و 
 ملیون دوالر 5,2 لمكافحة األلغامبلغ إجمالي التمویل ی، و2005 في لمكافحة األلغام دوالر 1050000وریا بمبلغ جمھوریة ك

                                                                
.2007 تموز/ یولیو11 النیوزیلندیة، المعونة ، األطرافة مدیر برنامج التنمیة متعدد، من آرون دیفيةنیلكترورسالة إ 114
.1998 -1997و 1993-1992 نتین المالیتینالسالمجموع یشمل  115
 وزارة  نزع السالح الدولي،ھیئةل قسم فرعي ، من لویس جومیز نوجیراةنیلكترو، رسالة إنیسان/ أبریل30  ألسبانیا، نموذج ك،7 المادة تقریر 116

.2007 آب/ أغسطس22الشؤون الخارجیة والتعاون، 
.2007 أیار/ مایو23 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ة، مالیة أخصائی، من باتریشا أبابیوةنیلكترورسالة إ 117
.2007 تموز/ یولیو24 من میشیل لیش، وزارة الشؤون الخارجیة، ةنیلكترورسالة إ 118
.2007 آذار/ مارس16 بوزارة الشؤون الخارجیة، ، مستشارة، إیرینا جورسیكة مننیلكترورسالة إ 119
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 ملیون دوالر 2,8 لمكافحة األلغام، وبلغ إجمالي التمویل 2005 دوالر لمساعدة الضحایا في 1500000  فقدمت أیسلنداأما .120
.2006–1997في الفترة 

 ،2006 في لمكافحة األلغام)  دوالر1194120( تشیكیة ة كرون26955311ك بمبلغ ساھمت جمھوریة التشیو
یبلغ ، و121فغانستان وكرواتیا ولبنانأل ،) دوالر1370794/ تشیكیةة كرون32886000 (2005 عن  بالمائة18بانخفاض نسبتھ 

. ملیون دوالر3,3إجمالي تمویل مكافحة األلغام حتى وقتنا ھذا 

 7المادة ب الخاص ولم یذكر تقریرھا التطوعي .2006 في لمكافحة األلغام دوالر 1332815بلغ  ساھمت بولندا بمكما
 وقد حدد . یورو إلى البوسنة والھرسك50000 قدرھا مساھمة ذكرتنھا أ إال، 2006 خاللقیمة المساھمات العینیة اإلضافیة 

 العینیة ات للمساعدالمعلنة القیمة كانت 2005 وفي . دوالر1270000تقدر بـ عینیة للبنان اتمرصد األلغام األرضیة مساعد
 3,3 2006–2005 تمویل مكافحة األلغام لعام وبلغ .) ملیون دوالر1,99( ملیون یورو 1,6 لمكافحة األلغام  الموجھةالبولندیة

.ملیون دوالر

: الدول المانحة أفادت بھامشروعات البحث والتطویر التي 

 بمكافحة المتعلقة البحث والتطویر  برامج ملیون دوالر على25,3 حوالي بأنھا أنفقت  خمس دولأفادت 2006في عام 
 من النفقات أعلى وكانت .) ملیون دوالر ساھمت بھا تسع دول30 (2005 عن  بالمائة16 بنسبة  وھو ما یمثل انخفاضًا،األلغام
 كما قدمت بلجیكا .) ملیون دوالر1,1(وكندا ) ر ملیون دوال9,1(والیابان )  ملیون دوالر13,81( الوالیات المتحدة جانب

. مساھمات أخرىوالمملكة المتحدة أیضًا

 یورو 51500 ت وشمل،ألربعة مشاریع للبحث والتطویر)  دوالر914147( یورو 727650فقد ساھمت بلجیكا بمبلغ 
 لتقنیات ومناھج الكشف، )دوالر 318284( یورو 253350 و، األلغامبإزالة حاسوبیة خاصةلتطویر برامج )  دوالر64699(
 300000و، )ITEP(العالمي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة لبرنامج االختبار والتقییم )  دوالر154274( یورو122800و

122.نسانیةاإلألغراض ل إزالة األلغام  عملیات الستخدام الفئران في"أبوبو"منظمة ل)  دوالر376890(یورو 

 ملیون دوالر كندي 1 ت وشمل،للبحث والتطویر)  دوالر1080962( دوالر كندي 1225858ساھمت كندا بمبلغ كما 
 "أبوبو"منظمة ل)  دوالر88973( دوالر كندي 100858 و، األلغامإزالةللمركز الكندي لتكنولوجیا )  دوالر881800(

 في مركز جنیف الدولي تقنيخبیر ل)  دوالر110225( دوالر كندي 125000 و، إزالة األلغام عملیاتالستخدام الفئران في
 123.إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة

 ین 547000000 تكتمویل للبحث والتطویر، وشمل)  دوالر9098800( ین 1058000000 الیابان وقدمت
 ، استشعار المتفجراتتقنیةبرامج البحث في صالح من خالل وكالة العلوم والتكنولوجیا الیابانیة ل)  دوالر4704200(
 كشف تقنیة منھا والطاقة الجدیدة وتطویر التكنولوجیا الصناعیة موجھة لألبحاثلمنظمة )  دوالر817000( ین 95000000و

لكمبودیا لبحث وتطویر معدات إزالة )  دوالر3577600( ین 416000000 ومركبات،األلغام المحمولة أو المحمولة على 
124.األلغام

 ة المالیالسنةفي  ) دوالر393853( استرلیني 213656 للبحث والتطویر بلغ كما قدمت المملكة المتحدة تمویًال
 ،DISARMCOلصالح الشركة البریطانیة الدولیة إلزالة األلغام )  دوالر53219( استرلیني 28870 وتضمن ،2006-2007

ERA.125 صالحل)  دوالر340635( استرلیني 184786و

نسانیة اإلغراض أل إزالة األلغام ل تقنیاتیون دوالر على بحث وتطویر مل13,81ة ألمریكیوقد أنفقت وزارة الدفاع ا
126.  ملیون دوالر في میزانیة وزارة الدفاع13,18 أضیفت ومن ھذا اإلجمالي .2006 ة المالیالسنةفي 

                                                                
.2007 نیسان/ أبریل16 األمم المتحدة في نیویورك، لدىة الدائمة لـلجمھوریة الكوریة رد لمرصد األلغام األرضیة من البعث 120
.2007 أیار/ مایو29 بوزارة الشؤون الخارجیة، ، من جان كاراةنیلكترورسالة إ 121
.2007 غیر مؤرخ ولكن في  للنمسا، نموذج ك،7 المادة تقریر 122
. 2007 حزیران/ یونیو5، كندا،  الدولیةن الخارجیة والتجارة من كارلي فولكس، وزارة الشؤوةنیلكترورسالة إ 123
 ، األسلحة التقلیدیةقسم من ةنیلكترو رسالة إ؛2007 حزیران/ یونیو14 الحملة الیابانیة لحظر األلغام، ، من كیتاجاوا یاسوھیروةنیلكترورسالة إ 124

 في إجمالي التمویل مشمولة الثنائیة لكمبودیا لبحث وتطویر معدات إزالة األلغام المساھمة الیابانیةو .2007 حزیران/ یونیو6بوزارة الشؤون الخارجیة، 
.2006 لعام  كمبودیاتلقتھالذي 

.2007 شباط/ فبرایر23، وزارة التنمیة الدولیةب  من أندي ویلسون،ةنیلكترورسالة إ 125
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مركز جنیف الدولي إلزالة األلغام ل  المقدمتمویلال بتصنیف مرصد األلغام األرضیة قام ة الماضیاألعوامفي و 
 ا في ھذإال أنھ.  للبحث والتطویركتمویل موجھ) االتفاقیةرعایة ودعم تطبیق ل المخصصة لاألموالما عدا (لألغراض اإلنسانیة 

 إذا ُخصصت لھذه إالنھا موجھة للبحث والتطویر أ على األموالساب تحایتم ال  مرصد األلغام األرضیة،  تقریر منالعدد
وبالرغم أن بعض . 2006 في مركز جنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیةاستمرت سویسرا في تمویل و. األغراض

لبحث والتطویر، إال أن مرصد األلغام األرضیة قد أدرج المبلغ الكلي المخصص لتمویل مركز ا  لصالحھذا التمویل قد یكون
لم  ألن مبالغ البحث والتطویر  عامبشكل  األلغاملمكافحة التمویل السویسري فيجنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة 

.محدد بشكل یتم تعریفھا

 مكافحة األلغام لمساعدات المتلقیة الدول الرئیسیة

 ملیون 100 أكثر من على مكافحة األلغام لمساعدات ثماني دول متلقیة  حصول ما ال یقل عن مرصد األلغام األرضیةحدد
وكمبودیا ) 1993 ملیون دوالر منذ 288,3(، والعراق 127)1993 ملیون دوالر منذ 602,5(أفغانستان : دوالر حتى وقتنا ھذا

) 1993 ملیون دوالر منذ 220,2(وموزمبیق ) 1993 ملیون دوالر منذ 225,1(وأنغوال ) 1993 ملیون دوالر منذ 285,6(
والسودان ) 2000لیون دوالر منذ  م154,8ما یقدر بمبلغ (ولبنان ) 1995 ملیون دوالر منذ 181,8(والبوسنة والھرسك 

) 1994 ملیون دوالر منذ 82,4(والوس ) 1999 ملیون دوالر منذ 95 (وكوسوفتلقت  كما .)2001 ملیون دوالر منذ 108,9(
. ملیون دوالر حتى وقتنا ھذا100ما یقرب من 

128 حسب المنطقة2006 لعام لمكافحة األلغام  الموجھالتمویل العالمي

 طسوألا قرشلا / لامش
 ايقيرفأ
27%

 ابوروأ / لودلا ةطبار
 ةلقتسملا /ىطسولا ايسآ

11%

 ءارحصلا بونج ايقرفأ
24%

 ناتكيرمألا
3%

هلا طيحملا ايسآ - يدا
35%

                                                                                                                                                                                                              
، ص 2007 شباط/، فبرایر")1-آر(، برامج البحث والتطویر 2008 میزانیة وزارة الدفاع للسنة المالیة"مكتب وكیل وزارة الدفاع األمریكیة،  126

ز، أخصائیة اإلدارة المالیة، وزارة یجیفر. ني من أنجیال إللكتروالبرید اإلب، 2006للسنة المالیة  مخطط تاریخي خاص بحكومة الوالیات المتحدة ؛8-دي
. 2007 تموز/ یولیو20الخارجیة األمریكیة، 

برنامج /مركز األمم المتحدة للعمل ضد األلغام في أفغانستان إلى اإلبالغ من قبل 2006یل السنوي المقدم ألفغانستان قبل یستند إجمالي التمو 127
. إلى التمویل الذي حدده مرصد األلغام األرضیة2006بینما یستند إجمالي . العمل ضد األلغام في أفغانستان

دول محددة في كل منطقة والتمویل اإلقلیمي لمنظمة الدول األمریكیة للعمل ضد األلغام في  ل المقدمةالدوالر األمریكيبالمساھمات بقیمة  128
.  الدول المستقلةورابطةللعمل ضد األلغام في أوروبا صندوق االئتمان الدولي كتین ویاألمر
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 ملیون 68,8(ولبنان )  ملیون دوالر87,5(أفغانستان ھي  2006 في لمكافحة األلغام تمویل تلقت أكبرالدول التي و
 ملیون 28,9(والسودان )  ملیون دوالر29,6(وكمبودیا )  ملیون دوالر35,3(والعراق )  ملیون دوالر48,1(وأنغوال ) دوالر
).دوالر

 ملیون 62,5بزیادة قدرھا ( لبنان ھي 2006 في – ملیون دوالر على األقل 5–زیادات ملحوظة  الدول التي شاھدتو
 7,5(والعراق )  بالمائة34 ملیون دوالر، 12,3(وأنغوال )  بالمائة31 ملیون دوالر، 20,7(وأفغانستان )  بالمائة992دوالر أو 

 5(واألردن )  بالمائة202 ملیون دوالر، 5,3(وإثیوبیا ) ئة بالما85 ملیون دوالر، 6,2(والوس )  بالمائة27ملیون دوالر، 
129). بالمائة342ملیون دوالر، 

 السودان كانت ف– ملیون دوالر على األقل 2 – كبیرة في تمویل مكافحة األلغام انخفاضات أما الدول التي شاھدت
 38 ملیون دوالر، 3,8(وموزمبیق )  بالمائة48 ملیون دوالر، 9,1(، وسریالنكا ) بالمائة38 ملیون دوالر، 18 بلغانخفاض (

). بالمائة57 ملیون دوالر، 3(وألبانیا )  بالمائة31 ملیون دوالر، 2,9(، وكرواتیا )بالمائة

2006 مكافحة األلغام في المتلقیة لمساعداتالدول 

 ملیون یورو69,7  ملیون دوالر 87,5أفغانستان
یورو ملیون 54,8 ملیون دوالر 68,8لبنان

 ملیون یورو38,3 ملیون دوالر 48,1 أنغوال
 ملیون یورو28,1 ملیون دوالر 35,3العراق
 ملیون یورو23,5 ملیون دوالر 29,6كمبودیا
 ملیون یورو23 ملیون دوالر 28,9السودان

 ملیون یورو14,9 ملیون دوالر 18,8البوسنة والھرسك
یون یورو مل10,7 ملیون دوالر 13,4الوس

 ملیون یورو7,9 ملیون دوالر 9,9سریالنكا
 ملیون یورو6,6 ملیون دوالر 8,3فیتنام

 ملیون یورو6,3 ملیون دوالر 7,9إثیوبیا
 ملیون یورو5,2 ملیون دوالر 6,5كرواتیا
 ملیون یورو5,2 ملیون دوالر 6,5األردن

 ملیون یورو5 ملیون دوالر 6,2موزمبیق
 ملیون یورو4,6 ملیون دوالر 5,7واغارانیك

 ملیون یورو4,1 ملیون دوالر 5,1و الدیمقراطیةغالكون
 ملیون یورو3,8 ملیون دوالر 4,8أذربیجان
 ملیون یورو3,5 ملیون دوالر 4,3كولومبیا

 ملیون یورو3,2ملیون دوالر  4,1الیمن
 ملیون یورو2,5ملیون دوالر  3,1أبخازیا

 ملیون یورو2,4ملیون دوالر  3بوروندي
 ملیون یورو2,3ملیون دوالر  2,9أرض الصومال

 ملیون یورو1,9ملیون دوالر  2,4تشاد
 ملیون یورو1,9ملیون دوالر  2,3شیليت

 ملیون یورو1,8ملیون دوالر  2,3ألبانیا
 ملیون یورو1,6ملیون دوالر  2وكوسوف

 ملیون یورو1,4ون دوالر ملی 1,7الصومال
 ملیون یورو1,3ملیون دوالر  1,7أوغندا

                                                                
  الرئیسي فيسببھي ال، 2007 في أن یتم صرفھا، والتي تنتظر في وقت متأخر من السنة المفوضیة األوروبیة األموال التي خصصتھا 129

 فیما یخص المتلقیة انظر تفاصیل الدول ؛2006 ولم تعوض ھذه المخصصات نقص التمویل خالل  في التمویل المقدم ألفعانستانالزیادة الواردة
. أفغانستان
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 ملیون یورو1,1ملیون دوالر  1,3الشیشان
 ملیون یورو1ملیون دوالر  1,3قبرص

 یورو847556ملیون دوالر  1,1طاجكستان

 في  أیضًا31 (2006 في  على األقلملیون دوالر 1 بلغت لمكافحة األلغام مساعدات دولة ومنطقة على 31حصلت       و 
 ملیون دوالر 1,9 على تبرعات بلغتبشكل مشترك  ل األسود وصربیابالجحصول  یفید فقد ورد ما عالوة على ذلك، .)2005

)  ملیون دوالر6,5( األردن  كل من كما حصلت130. على حدة القیمة لكل منھماتحدید بدون ،2006 خالل)  ملیون یورو1,5(
 ملیون دوالر على األقل 1على )  ملیون دوالر1,1(وطاجكستان )  ملیون دوالر1,7(والصومال ) ملیون دوالر 2,3(شیلي تو

 في ولیس 2005ملیون دوالر في  1ورنو كاراباخ أكثر من غتلقت ناو. 2005 بینما تلقت أقل من ملیون دوالر في 2006في 
2006.

2006131 في الدول المتلقیةالزیادات الكبرى في تمویل 

 مكافحة األلغاملمساعدات المتلقیة الدول الرئیسیة

 أربع دول والمفوضیة أفادت حسبما 2006 في صالح مكافحة األلغامل)  ملیون یورو2,5 نحو( دوالر 3100477 :أبخازیا
).نی دولتمن دوالر 3253162 (2005 بالمائة عن 5 نسبتھ انخفاضًامما یمثل  ،األوروبیة

 دولة والمفوضیة 18 تبرعت بھا 2006 في لمكافحة األلغام)  ملیون یورو69,7( دوالر 87534418 :أفغانستان
بینما )  دولة والمفوضیة األوروبیة16 ملیون دوالر من 66,8 (2005 بالمائة عن 31 تھ نسبحیث سجلت ارتفاعًا ،األوروبیة

 كبیرة شریحة جاءت و؛) دولة والمفوضیة األوروبیة16 ملیون دوالر من 91,8 (2004مستویات التمویل في مع   تقریبًاتساوت
 ملیون 32,7( ملیون یورو 20 ت المفوضیة األوروبیة والتي بلغمن قبل من مخصصات نھایة العام 2006من تمویالت 

                                                                
 من مانحین 2006ن دوالر لصربیا في  ملیو2,6 دوالر للجبل األسود و176182تخصیص ب للعمل ضد األلغامصندوق االئتمان الدولي  أفاد 130

.مختلفین
.2005 من 2006 فيملیون دوالر  1قدرھا أكثر من زیادة و  إجمالیًا ملیون دوالر1 أكثر من تلقتالدول التي  131
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 على العملیات في بشدة أثرت قد" االنقطاعات في التمویل" أن UNMAS لمكافحة األلغام المتحدة خدمة األمم وصرح .)دوالر
2006.

 بالمائة عن 57 بنسبة  مما یمثل انخفاضًا،2006تبرعت بھا ثالث دول في )  ملیون یورو1,8( دوالر 2298716 :ألبانیا
). دوالر من ثالث دول والمفوضیة األوروبیة5316712 (2005

 نسبتھا بزیادة ،2006فوضیة األوروبیة في  دولة والم16تبرعت بھا )  ملیون یورو38,3( دوالر 48108122: أنغوال
).  دولة والمفوضیة األوروبیة17 دوالر من 35771510 (2005 بالمائة عن 34

 نسبتھا نحو بزیادة ،2006تبرعت بھا دولتان والمفوضیة األوروبیة في )  ملیون یورو3,8( دوالر 4781700: أذربیجان
).ول دوالر من ثالث د4100776 (2005 بالمائة عن 17

 ،2006 دولة والمفوضیة األوروبیة في 14تبرعت بھا )  ملیون یورو14,9( دوالر 18764851 :البوسنة والھرسك
). دولة15 ملیون دوالر من 15,3 (2005 بالمائة عن 23نسبتھا بزیادة 

نسبتھا یادة  بز،2006تبرعت بھا ثالث دول والمفوضیة األوروبیة في )  ملیون یورو2,4( دوالر 2987894 :بوروندي
). من ثالث دول والمفوضیة األوروبیة2270595 (2005 بالمائة عن 32

نسبتھا  بزیادة ،2006 دولة والمفوضیة األوروبیة في 13تبرعت بھا )  ملیون یورو23,5( دوالر 29583031 :كمبودیا
). دولة14 ملیون دوالر من 23,9 (2005 بالمائة عن 24

 2005 بالمائة عن 103نسبتھا   تقریبیة بزیادة،2006تبرعت بھا دولتان في ) ن یورو ملیو1,9( دوالر 2384274 :تشاد
). من الوالیات المتحدة1169000(

نسبتھا  بزیادة ،2006تبرعت بھا ست دول والمفوضیة األوروبیة في )  ملیون یورو1,1( دوالر 1334902: الشیشان
). دوالر من ثالث دول982124 (2005 بالمائة عن 36

نسبتھا  بزیادة ،2006تبرعت بھا خمس دول والمفوضیة األوروبیة في )  ملیون یورو1,9( دوالر 2333923 :یليشت
). من ثالث دول985849 (2005 بالمائة عن 137

نسبتھا  بزیادة ،2006تبرعت بھا ست دول والمفوضیة األوروبیة في )  ملیون یورو3,5( دوالر 4336602 :كولومبیا
).  دوالر من سبع دول والمفوضیة األوروبیة2332300 (2005 بالمائة عن 86

 2005 بالمائة عن 31 نسبتھ بانخفاض ،2006تبرعت بھا تسع دول في )  ملیون یورو5,2( دوالر 6543964 :كرواتیا
). من ثماني دول والمفوضیة األوروبیة9491287(

 تبرعت المفوضیة سبق أن ؛2006بیة في ساھمت بھا المفوضیة األورو) ملیون یورو 1( دوالر 1256300 :قبرص
.2006 إلى 2004من في الفترة تمویل متعدد السنوات ك ملیون یورو 5األوروبیة بمبلغ 

ي فتبرعت بھا سبع دول والمفوضیة األوروبیة )  ملیون یورو4,1( دوالر 5109463: و الدیمقراطیةغجمھوریة الكون
). دوالر من ثماني دول والمفوضیة األوروبیة4864770 (2005 بالمائة عن 5نسبتھا  بزیادة ،2006

نسبتھا  بزیادة ،2006تبرعت بھا خمس دول والمفوضیة األوروبیة في )  ملیون یورو6,3( دوالر 7859540: إثیوبیا
). من ست دول2604980 (2005 بالمائة عن 200

 2005 بالمائة عن 27نسبتھا بزیادة  ،2006 دولة في 14تبرعت بھا )  ملیون یورو28,1( دوالر 35288325 :العراق
). دولة14 ملیون دوالر من 27,8(

 2005 بالمائة عن 342  نسبتھا بزیادة،2006 دول في 10تبرعت بھا )  ملیون یورو5,2( دوالر 6475440 :األردن
).  دوالر من ثالث دول والمفوضیة األوروبیة1464826(

 6نسبتھا  بزیادة ،2006ت بھا أربع دول والمفوضیة األوروبیة في تبرع)  ملیون یورو1,6( دوالر 2007518 :وكوسوف
). من ست دول1895252( 2005 بالمائة عن

نسبتھا  بزیادة ،2006تبرعت بھا تسع دول والمفوضیة األوروبیة في )  ملیون یورو10,7( دوالر 13383570: الوس
). دول10 من 7231485 (2005 بالمائة عن 85
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 لعملیات 2006تبرعت بھا عشرون دولة والمفوضیة األوروبیة في )  ملیون یورو54,8(ر  دوال68845935 :لبنان
 ملیون دوالر قدمتھا ست دول وقنوات تمویل أخرى في 6,3 مقارنة بمبلغ ،الطوارئ واألعمال األخرى إلزالة األلغام في لبنان

2005.

132:)مریكيبالدوالر األ( المانحون ادأف في لبنان حسبما لمكافحة األلغام 2006 عامالتمویل الدولي ل
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جمھوریة التشیك

نسبتھ  بانخفاض ،2006تبرعت بھا تسع دول والمفوضیة األوروبیة في )  ملیون یورو5( دوالر 6219923 :موزمبیق
). دولة12 ملیون دوالر من 10حوالي  (2005 بالمائة عن 38

 2005 بالمائة عن 64نسبتھا  بزیادة ،2006 في تبرعت بھا ست دول) ورو ملیون ی4,6( دوالر 5722481 :واغنیكارا
). دوالر من ست دول3499295(

 مقارنة بمبلغ ،2006 في تبرعت بھا دولتان والمفوضیة األوروبیة)  ملیون یورو1,4( دوالر 1738143 :الصومال
.2005 دوالر تبرعت بھا دولة واحدة في 110000

 بانخفاض ،2006 في تبرعت بھا سبع دول والمفوضیة األوروبیة)  ملیون یورو2,3(الر  دو2931329 :أرض الصومال
). دوالر من ست دول3729030 (2005 بالمائة عن 21نسبتھ 

                                                                
 88600 (كرونا تشیكیة وتبرعت جمھوریة التشیك بملیوني ؛) دوالر88920 (توالر سلوفیني 17100000تبرعت سلوفینیا بمبلغ : ملحوظة 132

).دوالر
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 بانخفاض ،2006تبرعت بھا ثماني دول والمفوضیة األوروبیة في )  ملیون یورو7,9( دوالر 9932574: سریالنكا
.) دول والمفوضیة األوروبیة10 دوالر من 19045929 (2005 بالمائة عن 48نسبتھ 

نسبتھ  بانخفاض ،2006 دولة والمفوضیة األوروبیة في 12تبرعت بھا )  ملیون یورو23( دوالر 28934082 :السودان
تمویل ال الھبوط في إلى بشكل كبیر مما یرجع ،) دولة والمفوضیة األوروبیة14 دوالر من 46914250 (2005 بالمائة عن 38
.2005 بعد مساھمة كبیرة في 2006 خالل يابانالی

 2005 بالمائة عن 15نسبتھا  بزیادة ،2006تبرعت بھا أربع دول في )  یورو847556( دوالر 1064785 :طاجكستان
). دوالر من ثالث دول والمفوضیة األوروبیة924168(

 2005 عن طفیفبانخفاض  ،2006تبرعت بھا أربع دول في )  ملیون یورو1,3( دوالر 1666251 :أوغندا
.) دوالر من خمس دول1763449(

 2005 بالمائة عن 44نسبتھا  بزیادة ،2006 في تبرعت بھا ست دول)  ملیون یورو6,6( دوالر 8256167 :فیتنام
.) دوالر من ست دول5736918(

 66نسبتھا  بزیادة ،2006تبرعت بھا أربع دول والمفوضیة األوروبي في )  ملیون یورو3,2( دوالر 4072155 :الیمن
). دوالر من ست دول2458864 (2005بالمائة عن 


