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 حول المرصد العالمي لأللغام
هذا التقرير السنوي الرابع للمرصد العالمي لأللغام، المبادرة الفريدة للحملة الدولية لحظر األلغام األرضية من أجل رصد                

، و بشكل أعم من أجل تقييم جهود المجتمع الدولي        1997عن التطبيق و اإلمتثال لمعاهدة حظر األلغام األرضية للعام      و التقرير  
يشير المرصد العالمي لأللغام بأنها المرة األولى التي تعمل فيها   . المبذولة لالستجابة لألزمة اإلنسانية التي تسببها األلغام األرضية  

ع بعضها البعض بشكل منسق و منظم و مستديم من أجل األشراف على قانون إنساني أو معاهدة نزع     المنظمات غير الحكومية م 
 .السالح و من أجل التوثيق المنتظم للتقدم و االزمات   

شبكة العالمية للمراسلة، قاعدة البيانات المرآزية و     : تتألف منظومة المرصد العالمي لأللغام من العناصر األساسية التالية      
.  هو التقرير السنوي الرابع من هذا النوع نحو عالم خال من األلغام 2002تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام . ير السنويالتقر

موزمبيق، بينما صدر التقرير  - خالل المؤتمر األول للدول األطراف في مابوتو      1999أيار عام / صدر التقرير األول في مايو  
أيلول   / سويسرا و التقرير الثالث صدر في سبتمبر    -الل المؤتمر الثاني للدول األطراف في جنيف      خ2000أيلول / الثاني في سبتمبر

 .نيكاراغوا- خالل المؤتمر الثالث للدول األطراف في مناغوا    2001
 دولة بجمع المعلومات الالزمة 90 باحث و مراسل يتبع المرصد العالمي لأللغام في   115قامت شبكة متنوعة مؤلفة من 

المرصد    . اد هذا التقرير، و الذي يعتمد بشكل رئيسي على البحث في الدولة نفسها من قبل الباحثين الموجودين في هذه الدولة             إلعد
  آما أنه استعان بعناصر أخرى من المجتمع المدني      ICBLالعالمي لأللغام استخدم حلفاء الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية         

 .رير مثل الصحفيين و األآاديميين و مؤسسات البحث لمساعدة عملية الرصد و التق   
فهو عبارة عن جهود المجتمع المدني إللزام  . إن المرصد العالمي لأللغام ال يعد نظامًا للتفتيش التقني أو للتحقيق الرسمي  

كون ذلك من خالل الجمع    الحكومات على تحمل مسؤولية العهود التي أخذتها على عاتقها تجاه قضايا األلغام المضادة لألفراد؛ و ي     
و بالرغم من أنه في بعض القضايا يستلزم إرسال بعثات لتقصي الحقائق، . المكثف للمعلومات المتاحة للجميع و تحليلها و توزيعها   

ة في إال أن المرصد العالمي لأللغام ال يعمل على إرسال باحثيه و مراسليه إلى المناطق المؤذية و ال يدرج مناطق النزاعات الضاري   
 .التقرير

 من معاهدة حظر    7خصص المرصد العالمي لأللغام إلستكمال تقارير الدول األطراف المفروضة عليها حسب المادة        
آما أنه يعكس وجهات النظر المشترآة بأن الشفافية، الثقة و التعاون المتبادل العناصر الجوهرية للقضاء الفّعال على األلغام      . األلغام

 .آما تم إنشاء المرصد العالمي لأللغام أعترافًا للحاجة إلى وجود تقرير و تقييم مستقلين    . المضادة لأللغام  
يهدف المرصد العالمي لأللغام و تقريره السنوي إلى تشجيع و تسهيل المحادثات المعنية بقضايا األلغام و البحث عن          

لعالمي لأللغام يعمل بإخالص من أجل تقديم المعلومات   المرصد ا . عالٍم خاٍل من األلغام: التوضيحات لتسهيل الوصول إلى الهدف    
 .الحقيقية عن القضايا التي يرصدها من أجل مصلحة المجتمع الدولي آكل   

 يحتوي على معلومات عن آل دولة في العالم حسب صلتها بسياسة الحظر،  2002تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام 
. الة األلغام، التوعية التعليمية بمخاطر األلغام، ضحايا األلغام و مساعدة الناجين من األلغام اإلستخدام، اإلنتاج، النقل، التخزين، إز

فهو ال يقتصر على تقديم التقارير عن الدول األطراف و إلتزامتها تجاه المعاهدة فحسب، بل و ينظر إلى الدول الموقعة و غير            
 على أمل بأنه سيقدم الوسائل الضرورية لقياس الفاعلية العالمية تجاه قضايا   آل الدول مدرجة في هذا التقرير   . الموقعة على المعاهدة 
آما تضمنت ملحقات التقرير على معلومات قدمها ناشطون أساسيون في قضايا األلغام؛ مثل وآاالت األمم  .اإللغام و حظر األسلحة

 .المتحدة و اللجنة الدولية للصليب األحمر      
الماضية، يعترف المرصد العالمي لأللغام بأن هذا التقرير الطموح لديه عيوبه الخاصة           آما آان عليه الحال في السنة   
 .بالتالي علينا أن ننظر إليه آعمل قيد التقدم 
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الـتعليقات و التوضيحات و   . المرصد العالمي لأللغام عبارة عن نظام يتم استحداثه و تصحيحه و تحسينه بشكل مستمر      
ات و من غيرها تؤخذ بعين اإلعتبار ما دامت في إطار الحوار و البحث المشترك عن المعلومات           التصحيحات الواردة من الحكوم    

 . الدقيقة و الموثوقة في قضايا صعبة آهذه 
 

  :2002إجراءات المرصد العالمي لأللغام للعام 
م آمبادرة للحملة الدولية      وافقت الحملة الدولية لحظر األلغام رسميًا على إحداث المرصد العالمي لأللغا         1998في يونيو 

: آما تم تأسيس المجموعة المرآزية من أجل تطوير و تنسيق نظام المرصد العالمي لأللغام، تتألف المجموعة من  . لحظر األلغام
ة ، التحالف الكيني ضد األلغام، ترصد الأللغام في آندا و المنظم     )بلجيكا (منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، منظمة المعاقين الدولية   

المجموعة المرآزية مسؤولة بشكل آامل عن نظام   . منظمة مراقبة حقوق اإلنسان تتزعم المجموعة. النرويجية للمساعدة الشعبية  
 .المرصد العالمي لأللغام و عن صنع القرارات المعنية به   

 
عد إجتماع المجموعة   ب2001تشرين الثاني / في نوفمبر  2002تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام قدم تمويل أبحاث 

/ شبكة األبحاث العالمية إلتقت في ستة إجتماعات إقليمية بين أآتوبر . 2001تشرين األول / المرآزية في بروآسل في أآتوبر 
 من أجل التباحث حول النتائج األولية و تبادل المعلومات، تقييم ما قد تحقق من       2002آانون الثاني / و يناير2001تشرين األول 

شباط و / في فبراير.  و جمع البيانات، تحديد الثغرات و ضمان المناهج المشترآة في البحث و في آليات التقرير للمرصد األبحاث
من .  تم تسليم مسّودة تقارير األبحاث إلى منسقي أبحاث المرصد العالمي لأللغام من أجل المراجعة و التعليق   2002آذار / مارس 

 فرنسا لعرض تقاريرهم النهائية و التباحث في - أعضاء شبكة األبحاث للمرة الثانية في باريس إلتقى2002نيسان /  أبريل 17-19
 . النتائج األساسية مع منسقي األبحاث، و آذلك للقيام بالمراجعة الدقيقة و تقييم المبادرات حتى تاريخنا   

 قام فريق التنسيق اإلقليمي و 2002وز تم / حـزيران و يوليو / أيار، يونيو / نيسان، مـايو / أبريل : طـوال األشهر 
الرئيسي للمرصد العالمي لأللغام بالتحقق من مصادر المعلومات و أخرج التقارير المتعلقة بكل بلد، بالتعاون مع فريق من منظمة     

التقرير خالل شهر  طبع هذا  . مراقبة حقوق اإلنسان و الذي آان مسؤوًال عن التحقق النهائي من الوقائع و تحرير و جمع آل التقرير         
/  سويسرا سبتمبر – لحظر األلغام في جنيف 1997 و عرض في المؤتمر الرابع للدول األطراف لمعاهدة    2002آب / أغسطس 

 . 2002أيلول 
تقرير المرصد العالمي ثم أن  . المرصد العالمي لأللغام يشكر الممولين على مبادرتهم و على هذا التقرير السنوي الرابع      

 يعكس رأي الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية، بالتالي ممولي المرصد العالمي لأللغام ليس مسؤولين عن و     2002عام لأللغام لل
 :فقط بفضل تمويل الحكومات التالية تم التمكن من تنفيذ هذا العمل  . ال بالضرورة مؤيدين المواد المشمولة بالتقرير    

 
 .حكومة أسترالية  •
 .حكومة ألنمسا •
 .يكاحكومة بلج •
 .حكومة آندا •
 .حكومة الدانمارك  •
 .حكومة فرنسا •
 .حكومة ألمانيا •

 .حكومة إيطاليا�
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 .حكومة هولندا  •
 .حكومة النرويج •
 .حكومة السويد  •
 .حكومة سويسرا •
 .حكومة المملكة المتحدة  •

 .اإلتحاد األوروبي �
 

  األلغام المضادة لألفرادحظر
 

 فتحت أبواب التوقيع على معاهدة حظر األلغام و بعد الحصول         1997آانون األول من العام    / في الثالث من شهر ديسمبر 
آذار /  دخلت معاهدة حظر األلغام حيز النفاذ في األول من مارس 1998أيلول / على المصادقات األربعين المطلوبة في سبتمبر

 . لمعاهدة رئيسية متعددة األطراف  و يعد هذا الدخول األسرع إطالقًا في حيز النفاذ    . ، مصبحًة بذلك قانونًا دوليًا ملزماً 1999
 يتوجب على الدول اإلنضمام إلى المعاهدة و ليس االآتفاء بالتوقيع على المعاهدة بقصد المصادقة    1999آذار  / منذ مارس 

ول للشهر    بالتالي حاليًا أي دولة تصادق أو تنضم إلى المعاهدة، تدخل المعاهدة بالنسبة لها حيز النفاذ في اليوم األ       . عليها الحقًا
حينها يجب على الدولة أن تودع تقرير الشفافية لدى األمين العام لألمم المتحدة في      . السادس من تاريخ إيداع الدولة صك مصادقتها    

، تدمير مخزونها من األلغام فـي غضون أربع سنوات، و تدمير األلغام  )و سنويًا من ذلك الحين فصاعداً ( يومًا 180غضون 
آـما يجب عليها سن تدابير التطبيق الوطنية المناسبة و التي تحتوي على العقوبات        .  سنوات 10 في غضون المزروعة في األرض 

 .الجزائية لمخالفيها
 

 العولمة 
 دولة أخرى وقعت و لكن 18. 20021تموز /  يوليو 31 دولة تعد من الدول األطراف في معاهدة حظر األلغام حتى   125

 دولة ألزمت نفسها شرعيًا بواجبات المعاهدة الجوهرية، بما في ذلك اإلمتناع عن استخدام      143الي بالت. 2لم تصادق على المعاهدة  
 .3األلغام المضادة لألفراد   
ثالث دول    . ، ثماِن دول أخرى أصبحت طرفًا في المعاهدة  2001تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام منذ إصدار  

/  مايو 2(و جمهورية آونغو الديموقراطية  ) 2001ايلول /  سبتمبر 27(يريا ، نيج)2001آب /  أغسطس  27(اريتريا : إنضمت
/  أآتوبر9(، الجزائر )2001آب / األول من أغسطس (سان فنسنت و غرينادين : خمس دول صادقت على المعاهدة ). 2002آيار 

 ).2002تموز /  يوليو 5( أنغوال و) 2002آيار / مايو 23(، سورينام )2001أيلول /  سبتمبر 10(تشيلي ) 2001تشرين األول 

                                                 
بعض هذه الدول لم تنته بعد من مدة األشهر  .  الدولة الطرف، أي دولة منحت موافقتها لإللتزام بمعاهدة حظر األلغام– لغرض هذا التقرير – عرف المرصد العالمي لأللغام    1

المعاهدة تمنح ". الموافقة باإللتزام"و أيضًا في هذا التقرير استخدم مصطلح المصادقة اختصارًا لمفهوم . ا من أجل دخول المعاهدة حيز النفاذ الرسمي لهاالستة الالزم مروره
 . ذلك يولد إلتزام القانوني عند التوقيع آل–المصادقة، القبول، الموافقة أو اإلنضمام : الحكومات الحرية في الطريقة التي ترغب في التعبير عن إلتزامها بها، مثل 

هي برونواي، بوروندي، الكاميرون، جزر آوك، قبرص، اثيوبيا، غامبيا،  ) 2002تموز /  يوليو 31حتى (  الدول التي وقعت و لكن لم تصادق على معاهدة حظر األلغام  2
 . او توميه و برنسيب، السودان، أوآرانيا و فانواتواليونان، غويانا، هايتي، اندونيزيا، ليتوانيا، جزر المارشال، بولندا، س

 .المعاهدة" اإللتزام باإلمتناع عن أي تصرف قد يخرق أهداف و دوافع" من إتفاقية فيينا لقوانين المعاهدات، عند توقيع الدولة المعاهدة، عليها 18  حسب المادة  3
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من الجدير بالذآر أن ثالث من هذه الدول استخدمت األلغام المضادة لألفراد بشكل آثيف خالل السنوات األخيرة           

أنغوال، جمهورية آونغو الديموقراطية   : المنصرمة، و لكن إنبثاقًا من مبادرات السالم أآدت إقالعها عن أي استخدام مستقبلي لأللغام    
الجزائر و : باإلضافة لهذه الدول الثالث، هناك دولتين أخرتين من دول األطراف الجديدة و التي أيضًا موبوءة باأللغام           . و اريتريا
 .تشيلي

و إذا أخذنا بعين اإلعتبار الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا التي عرضت فيها هذه القضية أمام المجتمع الدولي، فإن عدد     
هذه تعد مؤشرات واضحة للرفض  .  يعد أمرًا إستثنائياً – ما يعادل ثالثة أرباع دول العالم  –لموقعة على المعاهدة   الدول األطراف و ا  

 . الدولي الواسع ألي أستخدام أو إمتالك لأللغام المضادة لألفراد      
ثناء الواليات  آل دولة في النصف الغربي من الكرة األرضية من الدول األطراف في المعاهدة أو موقعة عليها بإست             

بإستثناء ) حلف الشمال األطلسي  (المتحدة األمريكية و آوبا، آل عضو في االتحاد األوروبي بإستثناء فنلندا، آل عضو في الناتو        
الباسيفيكية مثل أستراليا، - دولة في أفريقيا، و الدول الرئيسية في آسيا    48 دولة من أصل 45الواليات المتحدة األمريكية و ترآيا،  

 .ونيزيا، اليابان و تايالندإند
أنغوال، البوسنة و الهرسك، آمبوديا، و آرواتيا    : العديد من الدول الملغومة بشدة تعد من الدول األطراف في المعاهدة         

بلجيكا، البوسنة و الهرسك، بلغاريا، جمهورية    : منتجون و مصدرون رئيسيون في السابق اآلن من الدول األطراف          . موزمبيق
 .سا، هنغاريا، إيطاليا، و المملكة المتحدة التشيك، فرن

. آثير من التطورات المشجعة خالل فترة هذا التقرير طرأت في عدد من الدول غير األطراف في معاهدة حظر األلغام   
لمتوقع و من ا. 2002تموز /  يوليو 29المجلس االستشاري للحكومة اإلنتقالية في أفغانستان وافقت على اإلنضمام إلى المعاهدة في  

 في مراحلهما األخيرة إلتمام إلتزامهما المشترك  - في نفس الوقت -اليونان و ترآيا  . قريبًا إيداع صك اإلنضمام لدى األمم المتحدة
، الحكومة القبرصية عرضت مشروع قانونها  2002آانون الثاني / في يناير . إليداع صكوك المصادقة و اإلنضمام، على التوالي

جمهورية يوغسالفيا الفدرالية باشرت في اإلجراءات . نادية بسرعة الموافقة و المصادقة على معاهدة حظر األلغامعلى البرلمان، م
 تمت المصادقة على المقترح التشريعي من قبل وزارات   2002نيسان / و حتى أبريل: الالزمة لإلنضمام إلى معاهدة حظر األلغام  

 .الخارجية و الدفاع و العدل الفديرالية   
كاميرون و جمهورية افريقيا الوسطى و غامبيا قد إنتهت من آل التدابير الوطنية الالزمة للمصادقة، و لكنها إلى اآلن لم               ال

وزير خارجية بوروندي و عدد من المسؤولين أشاروا إلى احتمال قيام بوروندي      . تودع صك المصادقة لدى األمم المتحدة  
آيار / إندونيزيا وضعت مسّودة صك مصادقتها؛ و قد أفاد مسؤول إندونيزي في مايو     . 2002بالمصادقة على المعاهدة في العام  

تيمور الشرقية  .  بأنه لم تكن هناك أية عوائق رئيسية تحول دون المصادقة و إن آل ذلك آان مجرد مسألة أولويات تشريعية           2002
و ساو توميه و برنسيب أفادت بأن إجراءات المصادقة جزر آوك . التي أستقلت حديثًا أعربت عن رغبتها في  اإلنضمام للمعاهدة

 .في غويانيا قدم البرلمان مقترحًا للمصادقة على المعاهدة إلى المجلس الوطني    . شارفت على اإلنتهاء
مجموعة التواصل للعولمة التي يتم تنسيقها من    . العديد من الدول توجه إهتمامها البالغ لتشجيع عولمة معاهدة حظر األلغام     

و . ل آندا بمشارآة عدد من الدول األطراف و الحملة الدولية لحظر األلغام و اللجنة الدولية للصليب األحمر مستمرة في عملها        قب
باإلضافة إلى العديد من الجهود الثنائية األطراف لتشجيع اإللتزام بمعاهدة حظر األلغام، أقيمت عدد من المؤتمرات اإلقليمية المهمة   

 ).أنظر فصل الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية في هذا التقرير للمرصد العالمي لأللغام    . (لمة المعاهدة التي هدفت إلى عو
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و فعليًا آل الدول غير الموقعة على المعاهدة وافقت على فكرة فرض الحظر الشامل على األلغام المضادة لألفراد إلى حد            
قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم . تنقت و لو جزئيًا معاهدة حظر األلغامما في مرحلة من المراحل، و العديد على األقل أع  

56/24M  صوتًا لصالحه، ال يوجد تصويت  138:  بالنتائج2001تشرين الثاني /  حول عولمة معاهدة حظر األلغام إقر في نوفمبر 
أفغانستان، أرمينيا، البحرين، : صالح القرار عشرون دولة غير موقعة على المعاهدة صوتت ل    .  أمتنع عن التصويت  19ضده، و 

روسيا البيضاء، بوتان، جزر القمر، إستونيا، فنلندا، جورجيا، التفيا، منغوليا، النيبال، عمان، بابوا غينيا الجديدة، سنغافور،  
ة اصوات لقرار مماثل في السنة     الممتنعة أقل بثالث 19األصوات الـ  . سريالنكا، تونغا، ترآيا، اإلمارات العربية المتحدة و يوغسالفيا   

 . المنصرمة
 . بالرغم من العدد الكبير و المتنامي للدول األطراف، إال أن هناك قلق إزاء تباطؤ نسبة اإلقبال على المصادقة و اإلنضمام    

/  مصادقة 55 خالل مؤتمر توقيع المعاهدة، تلتها 1997آانون األول  / فقد آانت هناك ثالث مصادقات في ديسمبر
آانون الثاني حتى /  و ثالث منذ يناير 2001 في العام 13 و 2000 في العام 19، 1999 في العام 32، 1998نضمام في العام إ

 دولة إلتحقت بالمعاهدة خالل فترة 17ثماني دول أطراف خالل هذا التقرير للمرصد العالمي لأللغام مقارنة بـ . 2002تموز / يوليو 
 ).2001آيار /  مايو – 2000ار آي/ مايو (التقرير الماضي 

فرغم أن األمم المتحدة سجلت إنضمام  . الدولة الطرف في المعاهدة   : هناك فضول متنامي إزاء وضع طاجكستان
، إال أنه ليس واضحًا ما إذا آانت طاجكستان تعتبر نفسها        2000تشرين األول /  أآتوبر12طاجكستان لمعاهدة حظر األلغام في   

 .يًا بالمعاهدةدولة طرف ملزمة رسم 
من بينها ثالثة من بين األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن لألمم       . إحدى و خمسون دولة لم تلتحق بعد بالمعاهدة       

و من بينها أيضًا معظم دول الشرق األوسط، معظم الجمهوريات السوفييتية   . الصين، روسيا و الواليات المتحدة األمريكية   : المتحدة
المنتجون و المخزنون الرئيسيون لأللغام مثل الصين، الهند، باآستان، روسيا و الواليات     . يد مـن الدول اآلسيوية    السابقة و العد

عالوة على ذلك، طرأ القليل أو لم يطرأ شيئًا إيجابيًا في سياسات الحظر لبعض الدول        . المتحدة األمريكية ال تعد طرفًا في المعاهدة 
بالتالي من الواضح إن مسألة العولمة تبقى التحدي        . األمريكية، روسيا و الصين  لك الواليات المتحدة   خالل السنة الماضية، بما في ذ  

 .األآبر الذي يواجه مؤيدي الحظر  
 

  برنامج عمل المجالس غير الدورية–التطبيق  
 

 -ومنا هذا  إلى ي- استمر برامج عمل المجالس غير الدورية في استعراض نجاحه المستمر2002 و 2001خالل عامي 
في إطار المساعدة على إبقاء اإلهتمام الدولي بأزمة األلغام المضادة لألفراد، من خالل تعزيز الجهود الدولية في قضايا األلغام، و   

ما زالت الحملة الدولية لحظر األلغام      . من خالل تحديد األولويات، و من خالل بذل الجهود المشترآة لتطبيق معاهدة حظر األلغام      
ضية المشارك المباشر و النشيط في المجالس غير الدورية، و الذي يستعرض بشكل جلي التعاون المشترك مع الحكومات،              األر

المجالس غير الدورية للجنة الدائمة ُتعتبر منتديات فريدة من   . والذي آان مهمًا جدًا من أجل انجاح حرآة حظر األلغام منذ البداية  
آانون الثاني و   / لمعنية و المنظمات غير الحكومية و النشطاء في المنظمات الدولية في يناير        نوعها حيث تلتقي آل الحكومات ا 

 .آيار من آل سنة ألجل تحديد و قياس و حث التقدم المحرز نحو تحقيق هدف العالم الخالي من األلغام  / مايو 
ياجات المتغيرة برز في آل إجتماع سنوي للدول    الطبيعة الديناميكية و المرنة لمعاهدة أوتاوا و قدرتها على التكيف لإلحت      
، و  )2000(، إنشاء اللجنة التنسيقية في جنيف )1999(مثل تأسيس برنامج العمل للمجالس غير الدورية في مابوتو  : األطراف

 ).2001(في مناغوا ) ISU(تأسيس وحدة دعم التطبيق   
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 الحملة الدولية لحظر األلغام و اللجنة الدولية للصليب األحمر     ، اللجنة التنسيقية، باإلشتراك مع2002 – 2001خالل العام 
و قد تم اإلتفاق بشكل موسع بأن األهداف  . ، و الحقًا تمت مناقشة التوصيات في اللجان الدائمة   "معززات البرنامج"تولت دراسة 

 و أآدت على ضرورة   1999في العام األصلية لبرنامج عمل المجلس غير الدوري ستبقى وثيقة الصلة بالموضوع اليوم آما آانت       
التطورات و التغييرات الرئيسية في برنامج المجلس غير الدوري خالل العامين    . الحفاظ على طبيعتها غير الرسمية و الشاملة 

 تضمنت الترآيز المكثف حول األهداف اإلنسانية الجوهرية لمعاهدة حظر األلغام و التي ترغب في الحصول على       2002 – 2001
مزيد من النتائج المحددة في مساعدة الضحايا، إزالة األلغام و تدمير المخزون؛ اإلعداد األفضل من قبل الدول األطراف، مـن أجل                   ال

تحقيق هدفًا شامًال و متماسكًا، آـما خصص نصف يـوم إضافي للـجنة الدائمة لألوضاع العامة و عمليات المعاهدة؛ و التداول               
 . اإلستعراضياألولي إلجراءات المؤتمر

و فيما يتعلق االحتياجات اإلنسانية الجوهرية، فإن األهداف الرئيسية لبرامج المجلس غير الدوري هو تقديم صورة  
الفراغات، و الموارد المتوفرة، خاصة مع اإلقتراب السريع ألول نهائي لتدمير مخزون األلغام في  / واضحة لالحتياجات، العثرات 

 آان هناك إعتراف واسع أن هناك حاجة  2002 – 2001خالل العامين .  2009اطق الملغومة في العام  و تطهير المن2003العام 
. للحصول على صورة واضحة لما تم تحقيقه إلى تاريخنا هذا، االحتياجات القائمة و ما تبقى عمله من أجل التطبيق الكامل للمعاهدة   

ام، و تدمير مخزون األلغام عملت بشكل دقيق للوصول إلى هذه المطالب، باإلتحاد     اللجنة الدائمة لمساعدة ضحايا األلغام، إزالة األلغ   
مع اللجنة الدائمة لألوضاع العامة و عمليات المعاهدة حيث أثيرت آل القضايا المتعلقة بتطبيق المعاهدة واإلمثتال للواجبات          

 .2004تمهيدًا للمؤتمر االستعراضي األول في العام  هذا العمل الجاري أصبح يومًا بعد يوم أآثر أهمية    . الرئيسية للمعاهدة 
 و عـملت بشكل ملحوظ مـن أجل تأمين حسن اإلعداد و           2002آانون الثاني / وحـدة دعم التطبيق بدأت العمل في يناير      

 المزيد من األهداف المتابعة، بهذه الطريقة متيحة للدول األطراف، الحملة الدولية لحظر األلغام و غيرها زيادة الترآيز على تحقيق   
تم تأسيس وحدة دعم التطبيق نظرًا للحاجة الملحة لدعم الدول األطراف، و لتحمل أعباء العمل من أجل ضمان ديمومة و    . الملموسة

 دولة من الدول التي تشترك في ترؤس و القيام          17و ينطبق هذا بشكل خاص على     . استمرار برامج عمل المجالس غير الدورية    
وحدة دعم التطبيق تمكن الدول الملغومة محدودة الموارد من المشارآة في برامج المجالس غير              . رين للجان الدائمة  بمهام المقر

 .الدورية 
 إلى درجات  2002آيار / آانون الثاني و مايو / وصلت المشارآة في المجألس غير الدورية للجان الدائمة في يناير      

، ) من الدول غير األطراف   30 من الدول األطراف و حوالي      73( دولة  100ن  شخصًا ممثًال عن أآثر م450قياسية بحضور 
عشرات من أعضاء الحملة الدولية لحظر األلغام، مراسلي و باحثي المرصد العالمي لأللغام، اللجنة الدولية للصليب األحمر،     

 .المنظمات الدولية و اإلقليمية، وآاالت األمم المتحدة و المؤسسات األآاديمية     
 
 : )CCW(فاقية األسلحة التقليدية إت
 

الـحملة الدولية لحظر األلغام األرضية استمرت فـي رصد التطورات التي تجري عـلى إتفاقية األسلـحة التقليدية و              
بروتوآوله الثاني المعدل بأدنى حد من الحظور خالل المؤتمر السنوي الثالث للدول األطراف في البروتوآول الثاني المعدل و               

 معظم المنظمات غير  .2001آانون األول / تمر االستعراضي الثاني إلتفاقية األسلحة التقليدية، الذين أقيما في ديسمبر    المؤ
 حضرت لتعزيز أعمالها الخاصة   – رغم أنها من أعضاء الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية      -الحكومية التي آانت في المؤتمر  
 .حول القضايا غير معنية باأللغام 
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، الدول األطراف وافقت على توسيع نطاق اإلتفاقية لتغطي النزاعات المسلحة    2001خالل المؤتمر االستعراضي الثاني في للعام 
 على مخلفات 2002تشكيل مجموعة من الخبراء الحكومة من أجل العمل في العام   الداخلية و الدولية على حد سواء، و على أن يتم     

 88، أدرج تحت مظلة إتفاقية االسلحة التقليدية 2002تموز /  يوليو 31حتى . لغام المضادة للمرآبات  الحرب المتفجرة و قضايا األ
 . دولة طرف في البروتوآول الثاني المعدل   65دولة طرف و  

 
 األستخدام العالمي لأللغام المضادة لألفراد 

 
ينات، آان هناك إنخفاض ملحوظ إلستخدام  منذ أن بدأت حرآة حظر األلغام المضادة لألفراد بالترسخ في منتصف التسع   

ففي السنوات األخيرة، استخدمت األلغام المضادة لألفراد من قبل عدد محدود من الدول و بأعداد أقل من تلك التي                 . األلغام في العالم
 . رصدت في الفترة بين الستينات حتى بداية التسعينات، عندما نشأت األزمة الدولية لأللغام  

ناك إنحرافات بارزة عن اإلستخدام المخفض بشكل عام، إال أن النزعة السائدة آانت إيجابيًا حتى من قبل        و إن آانت ه 
 تأآد المرصد   2001آيار / خالل فترة هذا التقرير، و منذ مايو  . الدول غير األطراف، ألن المبدأ الدولي المناويء لأللغام قد إنتشر        

 تسع حكومات استخدمت األلغام المضادة لألفراد، إضافة إلى ثمان من الدول غير األطراف و   العالمي لأللغام أو لديه أدلة دامغة بأن  
آما آانت هناك مزاعم أخرى عن حاالت .  حكومة خالل فترة التقرير السابق13هذا مقارنة بإستخدام األلغام من قبل . واحدة موقعة 

 .لأللغام لم يتمكن من تأآيدها أو نفيها إستخدام األلغام من قبل بعض الحكومات، لكن المرصد العالمي   
أنغوال، اريتريا، اثيوبيا :  في بعض من المناطق الرئيسية مثل  - على األقل مؤقتًا -توقف استخدام األلغام المضادة لألفراد    

لغام التي  و سريالنكا، ولكن من جهة أخرى عمليات زرع ضخمة لأللغام قامت بها آل من الهند و باآستان، تعني المزيد من األ 
 .ذهبت إلى األرض عما آان في السنة الماضية 

 
  األلغام األطراف في معاهدة حظرالدول

خالل فترة هذا التقرير لم يحصل المرصد العالمي لأللغام عن أي أدلة دامغة إلستخدام األلغام المضادة لألفراد من قبل أي                
 إلى مزاعم خطيرة تفيد أن القوات المسلحة في     2001أللغام للعام  تقرير المرصد العالمي لبينما أشار . دولة طرف في المعاهدة 

. 2000حزيران /  استخدمت األلغام المضادة لألفراد في جمهورية آونغو الديموقراطية في يونيو  - التي من دول األطراف –أوغندا  
مزاعم، في إطار روح التعاون و الشفافية     أوغندا نفت بشكل متكرر هذه المزاعم، آما صرحت أنها تجري حاليًا تحقيقات إزاء هذه ال     

 .التي تدعو إليها معاهدة حظر األلغام   
 

  الموقعة على معاهدة حظر األلغام الدول
، و ذلك 2002 و أوائل العام 2001أنغوال الدولة الموقعة على المعاهدة، أعترفت باستخدامها المستمر لأللغام فـي الـعام    

المرصد العالمي لأللغام ما زال يتلقى   . 2002تموز /  يوليو 5قة على معاهدة  حظر األلغام في  قبل التوقف عن االستخدام و المصاد  
روايات مقلقة حول االستخدام المستمر لأللغام المضادة لألفراد فـي بوروندي مـن قبل آل من القوات المتمردة و الحكومية، و عن             

الحكومة تنفي بشدة هذه المزاعم، و المرصد    . ة من قبل الجيش البوروندي  استخدام األلغام الجاري في جمهورية آونغو الديموقراطي  
في السودان تتبادل آل من القوات الحكومية و المعارضة اإلتهامات حول          . العالمي لأللغام لم يتمكن من تقصي الحقائق بشكل مستقل   

 .استخدام األلغام
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  غير الموقعة على المعاهدة الدول

: الدول التالية التي لم تنضم إلى معاهدة حظر األلغام إعترفت باستخدامها لأللغام المضادة لألفراد  خالل فترة هذا التقرير 
الدول األخرى غير الموقعة على المعاهدة و التي ورد بعض التقارير         . 4، الهند، باآستان، روسيا و سريالنكا )ميانمار(بورما 

 .جورجيا أنكرت هذا االستخدام . رجيا، النيبال والصومال جو: الموثوقة عن استخدامها لأللغام المضادة لألفراد    
 

 ةغير الرسميالجيوش المسلحة 
أفغانستان، : بينها.  دولة على األقل 14لقد أفادت التقارير بأن قوى المعارضة استخدمت األلغام المضادة لألفراد في 

، )في آشمير(باآستان  / ، الهند، الهند )في أبخازيا(أنغوال، بورما، بوروندي، آلومبيا، جمهورية آونغو الديموقراطية، جورجيا    
هذا مقابل إستخدام األلغام من قبل الجيوش المسلحة غير       . 5، الصومال، سريالنكا و السودان     )في الشيشان(النيبال، الفلبين، روسيا  

 . دولة على األقل خالل فترة التقرير السابق  18الرسمية  في 
 

 2001مرصد العالمي لأللغام للعام التطورات الرئيسية منذ تقرير ال 
 

من قبل عدد من الحكومات و المجموعات المتمردة التي استخدمت األلغام المضادة لألفراد  اإلنقطاع عن استخدام األلغام 
حول   ، حيث لم يتلق المرصد العالمي لأللغام أي أدلة دامغة    )2001آيار /  مايو – 2000آيار / مايو (خالل فترة التقرير السابقة 

/ اثيوبيا و اريتريا توقفتا عن استخدام األلغام منذ إنتهاء نزاعهما على الحدود في يونيو      . األستخدام الجديد لأللغام منذ ذلك الوقت     
آما لم ترد أي تقارير موثوقة عن استخدام األلغام من قبل اسرائيل  . ، ثم أن اريتريا إنضمت إلى معاهدة حظر األلغام2000حزيران 

و لم ترد أي مزاعم عن استخدام سريالنكا أو    . 2001حزيران /تان خالل فترة التقرير أو من قبل أزبكستان منذ يونيو  و آرغيزس
/ ، أو من قبل أنغوال أو يونيتا منذ أتفاقية أبريل     2001آانون األول /  لأللغام منذ توقف إطالق النار في ديسمبر    LTTEقوات 
زاعم خطيرة أو أدلة دامغة حول استخدام األلغام من قبل القوات الحكومية لجمهورية آونغو            و لم تكن هناك م  .  للسالم 2002نيسان 

 .2002آيار / الديموقراطية خالل فترة التقرير، ثم أن الحكومة إنضمت إلى المعاهدة في مايو    
المضادة لألفراد، لم  و بالمقارنة إلى الجيوش غير الرسمية األخرى التي وردت في المرات السابقة آمستخدمة لأللغام  

 في السنغال أو جيش الملك للمقاومة      MDFCيتلق المرصد العالمي لأللغام أي مزاعم مميزة الستخدام األلغام من قبل متمردي      
خالل فترة هذا التقرير، و إن ما زالت هناك بعض المخاوف حول االستخدام المستقبلي لأللغام من قبل    ) المتمرآز في أوغندا(

 في مقدونيا جمهورية يوغالفيا السابقة منذ إتفاقية السالم لشهر NLA يرد تقرير عن استخدام األلغام من قبل المقاتلين لم. الطرفين
هذا و قد استمرت حوادث األلغام في جنوب صريبا، إال انه ليس واضحًا ما إذا آانت هذه الحوادث ناجمة           . 2001آب  / أغسطس  

 آما هو الحال بالنسبة لمستوى   2001آيار / حال فقد خفت آثافة حوادث األلغام منذ مايو عن استخدام جديد لأللغام؛ و على أي    
 .العنف بشكل عام

 
عـدا االستخدام المستمر لأللغام في النزاعات الجارية هناك حاالت جديدة و     . محاوالت استخدام األلغام المضادة لألفراد
ربما من أآثر التطورات خطورًة و قلقًا خالل .  المتمردة خالل فترة هذا التقريرعديدة الستخدام األلغام من قبل الحكومات و القوات  

آانون   / فمنذ أواخر شهر ديسمبر . فترة هذا التقرير هي العمليات الضخمة لزرع األلغام التي قامت بها آل من الهند و باآستان 
 .ادة لألفراد على إمتداد حدوديهما المشترآة     زرعت آل من الهند و باآستان أعداد هائلة من األلغام المض    2001األول 

                                                 
، و لكن بعد 2001حزيران /  من المحتمل أن تكون أزبكستان قد استخدمت األلغام المضادة لألفراد حتى يونيو  ،2001  آما ورد في تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام  4

 .ذلك لم ترد أي مزاعم عن أي استخدام
 . و لكن ذلك لم يؤآد  يحتمل استخدام المتقاتلين في مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السابقة األلغام المضادة لألفراد في الفترة األولى من هذا التقرير، 5
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المعلومات بسبب السرية العسكرية و  رغم شحة 1997تعد هذه واحدة من أضخم عمليات زرع األلغام في العالم منذ العام   
ثير التقارير العديدة التي ترد عن الحوادث التي تصيب المدنيين في آال الطرفين ت   . عدم التمكن من الوصول إلى المناطق 

 .االستفسارات حول مدى فاعلية اإلجراءات المتخذة لحماية المدنيين من آثار األلغام في آل الهند و الباآستان  
إضافة إلى ذلك، فقد أفاد مسؤول رسمي من وزارة الدفاع الجورجية للمرصد العالمي لاللغام بأن القوات الجورجية    

هذا، و    . ، آما تناقلت األخبار هذا الموضوع2001 أخدود آودوري في العام  زرعت األلغام المضادة لألفراد في العديد من ممرات
على أنه إجابًة الستفسارات المرصد العالمي    . 1996آان لدى جورجيا قرار رسمي بمنع استخدام األلغام المضادة لألفراد منذ العام     

 .لأللغام نفت الحكومة الجورجية أي استخدام لأللغام المضادة لألفراد   
أعترفت قيام الجنود األبخاز ) جورجيا(ضًا فيما يخص الجيوش غير الرسمية، فإن السلطات في أبخازية اإلنفصالية و أي

آما تلقى المرصد العالمي لأللغام إعترافًا باستخدام جاٍر لأللغام المضادة لألفراد من قبل متمردي         . بإستخدام األلغام المضادة لألفراد  
 على صلة وثيقة بقوات جيش     RCDفي جمهورية آونغو الديموقراطية، متمردي  ) RCD" (طية الحشد الكونغولي للديموقرا    "

ثالث مجموعات متمردة لم  ) ميانمار(في بورما .  و المتمرآزة في جمهورية آونغو الديموقراطية  - التي من دول األطراف   -رواندا  
باو الجبهة التحريرية الشعبية، االتحاد المسلم لكل بورما، و  : امتعرَّف في السابق آمستخدمة لأللغام، اآتشف مؤخرًا استخدامها لأللغ 

 . مجموعة متمردة في بورما تستخدم األلغام13و اآلن هناك . جيش وا الوطني  
 أوردت بعض التقارير عن استخدام محدود لأللغام    2001أيلول /  سبتمبر  11 خالل القتال الذي تلى أحداث   في أفغانستان

طالبان سبق و أدعت توقفها عن استخدام      . من قبل طالبان و مقاتلي القاعدة و أيضًا من قبل التحالف الشمالي     و القنابل المفخخة  
 2000 و  1999التحالف الشمالي أعترف بإستخدام األلغام في العامين     .  لكن بعض المزاعم ما زالت موجودة   1998األلغام في 

لم تذآر أي حاالت عن استخدام    .  رغم وجود األدلة التي تقول عكس ذلك     2001ولكن أفاد بأنه توقف عن اإلستخدام منذ العام      
 .الواليات المتحدة أو قوى التحالف لأللغام المضادة لألفراد    

 
أو المتمردين في عدد من      / استمر استخدام األلغام من قبل الحكومات و    . االستخدام الجاري لأللغام المضادة لألفراد 

استمر االستخدام على األقل في مرحلة من المراحل خالل    . مكثف و في أحايين أخرى بأقل ضراوةالنزاعات، بعض األحيان بشكل 
فترة التقرير؛ في أنغوال، بوروندي، جمهورية آونغو الديموقراطية، الصومال، السودان، أفغانستان، بورما، الهند، آشمير، النيبال،          

آما آان هناك اتساع ملحوظ إلستخدام األلغام المضادة   . و آلومبيا) الشيشانفي (، روسيا )في أبخازيا(الفلبين، سريالنكا، آورجيا 
 في آلومبيا، و من قبل جبهة ماوست الشعبية المتحدة     ELN و   FARCلألفراد و المعدات المتفجرة يدوية الصنع من قبل المتقاتلين      

الجديدة لأللغام بين آل من الحكومة و من متمردي        في حين في السودان قلت اإلتهامات المتبادلة و حول اإلستخدام       . في النيبال
SPLA/M آما أن األدلة لم تكن مؤآدة . 

 
 )األستخدام األآيد أو األدلة الدامغة   (2001آيار / استخدام األلغام المضادة لألفراد منذ مايو 

 
 أفريقيا

 UNITA   الحكومة و المتمردين    :أنغوال 
 ) و الحكومة  مزاعم عن المتمردين( غير معروف :بوروندي

  RDC متمردي :جمهورية آونغو الديموقراطية 
  مختلف المجموعات المتقاتلة :الصومال

 
 األمريكتان 

 )AUC(و قوات الجيش غير النظامية  ) FARC-EP ،UC-ELN( المتمردين  :آلومبيا
 

  الباسيفيكية-آسيا
  طالبان، القاعدة و التحالف الشمالي   :أفغانستان

  مجموعة متمردة13مة و  الحكو):ميانمار(بورما 
  الحكومة و المتمردين  :الهند
 . المتقاتلين):آشمير(باآستان / الهند 
 )الماوست ( الحكومة و المتمردين   :النيبال

  الحكومة :باآستان
 )MILF ،NPAأبو سياف، ( المتمردين  :الفلبين

 )LTTE( الحكومة و القوات المتمردة    :سريالنكا
 

 آسيا الوسطى/ أوروبا
 ).في أبخازيا(لحكومة و الجيوش غير الرسمية    ا:جورجيا
 ).الشيشان( الحكومة و المتمردين :روسيا
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 اإلنتاج العالمي لأللغام المضادة لألفراد  
السنة الماضية قرر المرصد    .  منتج لأللغام المضادة لألفراد 16في تقريري السنتين األولى سجل المرصد العالمي لأللغام     

قائمة الدول المنتجة لأللغام المضادة       . ثنتين من هذه الدول؛ ترآيا و جمهورية يوغسالفيا الفديرالية من القائمة    العالمي لأللغام إزالة إ 
 .2001تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام   لألفراد لم تتغير منذ إصدار  

 
  األلغام المضادة لالفراد منتجي

 آوبا، الواليات المتحدة األمريكية : في األمريكتين
 روسيا: وروبافي أ

 مصر، إيران، العراق : في الشرق األوسط 
 بورما، الصين، الهند، آوريا الشمالية، آوريا الجنوبية، الباآستان، سنغافورة، الفيتنام : في آسيا
 

.  لم تعلن بشكل رسمي عن توقفها إلنتاج األلغام- المنتجين المعروفين لأللغام المضادة لألفراد   -هذه الدول األربعة عشر    
و آما أشير في تقرير  . 2002 و 2001ما أنه في العديد من الحاالت غير معروف ما إذا آانت خطوط اإلنتاج فاعلة في العامين   آ

، آوريا الجنوبية أنتجت ألغام آليمور بين 1997السنة الماضية لم تنتج الواليات المتحدة االمريكية األلغام المضادة لألفراد منذ عام      
الهند و باآستان . ذلك الحين لم تنتج أية ألغام، مصر صرحت بشكل غير رسمي بأنها لم تعد تنتج األلغام و منذ 2000 – 1998

أوغاندا أفادت بأنها دعت   . حاليًا منهمكتين في إنتاج ألغام جديدة تتوافق و البورتوآول الثاني المعدل من إتفاقية األسلحة التقليدية   
و التأآد من المزاعم القائلة بوجود تجهيزات إنتاج األلغام، و آانت نتيجة التفتيش عدم وجود     الملحقيات العسكرية األجنبية للتفتيش 

 .   أي خطوط إنتاج لأللغام 
 و   1970إحدى و أربعون دولة توقفت عن إنتاج األلغام المضادة لألفراد، من بينها العديد من أآبر منتجي األلغام لألعوام        

عشرة دولة من أآبر منتجي و مصدري لأللغام خالل الثالثين السنة المنصرمة، حاليًا من دول         ثمان من بين إثنتي  . 1990 و 1980
؛ )يوغسالفيا السابقة (بلـجيكا، الـبوسنة و الهرسك   : األطراف في معاهدة حظر األلغام و قـد توقفت تمامًا عـن اإلنتاج و التصدير 

 .سا، هنغاريا، إيطاليا، و المملكة المتحدة ، فرن)تشيكوسلوفاآيا السابقة(بلغاريا، جمهورية التشيك 
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و قد آان مطلوب من الدول األطراف في معاهدة حظر األلغام التقرير عن الجهود المبذولة لتحويل آل معدات اإلنتاج    

 التشيك، ألبانيا، األرجنتين، البوسنة و الهرسك، البرازيل، بلغاريا، آندا، آلومبيا، جمهورية : بالتالي قدمت آل من. السابقة
الدانمارك، فرنسا، هنغاريا، إيطاليا، اليابان، البيرو، البرتغال، جنوب أفريقيا، اسبانيا، السويد، سويسرا و المملكة المتحدة      

 .  المعلومات المطلوبة في تقاريرها للشفافية  
 

  العالمية لأللغام المضادة لألفرادالتجارة
صدير أو استيراد األلغام المضادة لألفراد من قبل الدول األطراف في      المرصد العالمي لأللغام لم يجد أي دليل على ت  

أشارت نتائج المرصد العالمي لأللغام أنه خالل األعوام المنصرمة تجارة األلغام المضادة لألفراد        . المعاهدة أو الدول الموقعة عليها     
 .تضاءلت بشكل آبير و أقتصرت على التهريب غير المشروع و التجارة المستترة 

و مع ذلك هناك أدلة حديثة تشير إلى حدوث عمليات نقل لأللغام من قبل إيران التي ظاهريًا أصدرت قرارًا رسميًا بمنع   
فقد تلقى المرصد العلمي لأللغام معلومات تفيد أن منظمات إزالة األلغام فـي   . 1997تصدير األلغام المضادة لألفراد في العام    

، و  2000 و 1999 إيرانية الصنع للـعامين  YM-I-B و   YM-Iأللغام المضادة لألفراد مـن نوع أفغانستان تصادف المئات مـن ا
 . التي يحتمل زراعتها من قبل قوات التحالف الشمالية خالل السنوات األخيرة   

ي  و التي آانت تبعد حوالأ-آارين صادرت اسرائيل باخرة 2002آانون الثاني / عالوة على ذلك في الثالث من يناير   
و بناء على   .  ميل من ميناء إيالت االسرائيلي؛ قيل أن مصدرها إيران و أنها آانت مخصصة لفلسطين عبر حزب اهللا في لبنان 300

البيان الرسمي الذي أصدره مسؤول عسكري اسرائيلي، أن األسلحة التي آانت في الباخرة احتوت على ألغام المضادة لألفراد من    
 .YM-I 311نوع 

 لغم 500 للدفاع المحدودة بعرض توفير   PW رصد قيام ممثل آبير عن شرآة البريطانية2002نيسان / في أبريل 
باحثين من . و معاهدة حظر األلغام ) 1998قانون األلغام األرضية للعام ( منتهكًا التشريع الوطني  BBCأرضي لصحفي من 

تجري دعاية ) سابقًا باين ويسكس( للدفاع المحدودة  PWبأن وجدت " قضايا األلغام األرضية"المنظمة غير الحكومية البريطانية 
/ السلطات البريطانية باشرت بالتحقيق، و لكن حتى نهاية يونيو  . أللغامها خالل معرض سابق لألسلحة في اليونان و جنوب أفريقيا 

 . لم تعلن قرارها عن إثارة  دعوى قضائية  2002حزيران 
 بعرض نوعين من األلغام  POFول قيام مصنع المعدات العسكرية الباآستانية   وردت مزاعم ح2002نيسان / في أبريل 

المضادة لألفراد للبيع في المملكة المتحدة لصحفي من القناة الرابعة، الذي أدعى بأنه ممثل عن شرآة خاصة و يرغب في شراء             
 .حقًا بأن تاريخه آان منتٍه الPOFهذه األلغام وردت في بروشور أدعى مدير تصدير شرآة    . مختلف أنواع األسلحة 

 دولة من الدول آانت في السباق تعرف آمصدرة لأللغام المضادة لألفراد، اليوم جميها بإستثناء العراق، أصدر على      34
 .أقل تقدير تصريحًا رسميًا بأنها لم تعد تصدر األلغام 

أما بين الدول غير الموقعة على      .  عن التصدير  تعد دوًال أطرافًا في المعاهدة، لذلك توقفت     34 دولة بين هذه الدول الـ     22
اسرائيل، باآستان، روسيا،  (أربع لديها قرارًا رسميًا بمنع التصدير  ) الواليات المتحدة  (المعاهدة؛ واحدة لديها حظر على التصدير      

، و آما )سالفيا، فييتنامالصين، آوبا، مصر، إيران، يوغ(و ستة أصدرت تصريحات بيانية بأنها لم تعد تصدر األلغام ) سنغافورة
إن بيان سياسة منع التصدير الروسي و الصيني ينطبق فقط على تصدير األلغام الغير قابلة    . يبدو فإن إلتزام إيران لم يعد قانونيًا

ن الدول السابقة   و مع ذلك، لم يالحظ قيام أي م. للرصد و الغير قابلة للتدمير الذاتي و التي تتوافق و قيود إتفاقية األسلحة التقليدية   
 .1995بتصدير ملحوظ منذ العام  
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 المخزون العالمي لأللغام المضادة لألفراد 

.  دولة94 مليون لغمًا مضادًا لألفراد في مستودعات حوالي  230يقدر المرصد العالمي لأللغام بأن هناك حوالي  
. وي على حوالي ستة ماليين لغمًا مضادًا لألفراد    مستودعات إحدى و أربعين دولة من دول األطراف في معاهدة حظر األلغام تحت        

هذا الرقم الذي سجل على الدول األطراف يتغير بسرعة مع البرامج النشيطة لتدير مخزون األلغام، و قد يرتفع أيضًا ألن الدول                 
من األلغام خالل السنة  االطراف الجديدة في المعاهدة مثل أنغوال، جمهورية آونغو الديموقراطية و اريتريا ستعلن عن مخزونها       

الدول الموقعة على معاهدة   .  دولة من دول األطراف إنتهت من تدمير مخزونها من األلغام أو أنها لم تمتلك ألغامًا قط  84. المقبلة
 يتألف حظر األلغام يقدر أن مستودعاتها من األلغام تحتوي على حوالي عشرة ماليين لغمًا؛ أوآرانيا أعلنت بأن مخزونها من األلغام

 . مليون لغمًا؛ اثيوبيا، و بولندا، و اليونان أيضًا يعتقد أن لديها مخزونًا آبيرًا من األلغام    6,35من 
 215بالنسبة للدول التي مازالت خارج معاهدة حظر األلغام يقدر أن إجمالي مستودعاتها من األلغام تتألف من حوالي    

(من ثم روسيا )  مليون 110(مي لأللغام بأن أآبر مخزون لأللغام موجود في الصين      يقدر المرصد العال  . مليون لغمًا مضادًا لألفراد  
 4.5(و روسيا البيضاء )  ماليين5-4(، الهند ) ماليين6(، الباآستان  ) مليون11.2(، الواليات المتحدة األمريكية   ) مليون60-70

ديها مخزون آبير من األلغام هي؛ مصر، فنلندا، إيران، الدول األخرى غير الموقعة على المعاهدة و التي يعتقد بأن ل  ). ماليين
 . العراق، اسرائيل، آوريا الشمالية، آوريا الجنوبية، سوريا، ترآيا، فييتنام، و يوغسالفيا 

أفغانستان، أنغوال، بورما، : إضافة إلى الحكومات فإن العديد من القوات المتمردة لديها أيضًا مخزون من األلغام آما في          
 .، آلومبيا، جمهورية آونغو الديمقراطية، آشمير، الفلبين، الصومال، سريالنكا، السودان و أوغندا      الشيشان

 
 2001آيار /تطورات مخزون األلغام منذ مايو 

 أفريقيا
 . لغمًا مضادًا لألفراد1,200بوروندي صرحت و ألول مرة بأن مخزونها من األلغام يتألف من  •
من األلغام المضادة لألفراد و التي تم االحتفاظ بها   " آمية محودة جداً " لديها جمهورية أفريقيا الوسطى آشفت بأن  •

 .ألغراض التدريب
 . لغمًا2,803تشاد آشفت و ألول مرة بأن لديها مخزون من األلغام يتألف من   •
 4,997ن  أجرت جردًا أللغامها المضادة لألفراد، و الذي آشف عن مخزون مؤلف م  2002آذار / بيساو في مارس -غينيا •

 .لغمًا مضادًا لألفراد 
  3 لغمًا حسب بند المادة  3000 لغمًا مضادًا لألفراد و بأنها ستبقي   38,744آينيا أعلنت بأن مخزونها من األلغام يتألف من  •

 .من المعاهدة
  3بند المادة    لغمًا مضادًا لألفراد و سيتم اإلحتفاظ به حسب    5,728موريتانيا أعلنت بأن مخزونها من األلغام إنفخض إلى  •

 .من المعاهدة
 .النيجر افادت بأنه ليس لديها مخزون من األلغام، و هو خالف للمعلومات السابقة التي قدمت للمرصد العالمي لأللغام     •
و حقيقًة فإن رواندا قد استوردت عدد من األلغام من      . رواندا أعلنت بشكل رسمي بأنه ليس لديها مخزون من األلغام      •

 .الماضي و اآلن غير واضح متى دمرت رواندا هذه األلغام   مختلف المصادر في  
 . لغمًا2,400 لغمًا مضادًا لألفراد من بينها سيتم االحتفاظ بـ  6,782أوغندا أعلنت بأن مخزونها من األلغام يتألف من    •
 .ها جميعًا لغمًا مضادًا لألفراد، و سيتم االحتفاظ ب 6,691زامبيا أعلنت بأن لديها مخزون من األلغاميتألف من   •
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 األمريكتين 
 من اجل استخدامها آصمامات  FMK-1 لغمًا مضادًا لألفراد من صنف  1,160آشفت األرجنتين بأن الجيش سيبقي على  •

 .لأللغام المضادة للمرآبات، من الواضح بأنه سيتم االحتفاظ بها ألغراض التدريب  
 . ليس لديها مخزون من األلغام المضادة لألفراد  البهاما، آوستاريكا و جمهورية الدومينيكان أآدت بشكل رسمي بأن •
 . لغمًا ارضيًا20,312آلومبيا أعلنت أن مخزونها من األلغام يتألف من   •
 يعتقد أن حجمه يتألف من  2002تموز / سورينام أعترفت بأن لديها مخزون من األلغام المضادة لألفراد، حتى يوليو    •

 .الجرد لغمًا، لكن وزارة الدفاع ما زالت تجري  296
 

 أوروبا و آسيا الوسطى
 .آيسالند و مالطا أآدتا بشكل رسمي بأن ليس لديهم مخزون من األلغام المضادة لألفراد      •
 . لغمًا تم االحتفاظ به ألغراض التدريب8,091لتوانيا أفادت بأن مخزونها من األلغام يتألف من  •
 . لغمًا849مضادًا لألفراد و أنها ستحتفظ بـ    لغمًا 12,121ملدوفا اعلنت بأن مخزونها من األلغام يتألف من   •
 من األلغام المضادة لألفراد و بأنها تنوي    1,076,839رومانيا أعلنت فيما سبق أن مخزونها من األلغام يتألف من  •

  2002نيسان / حجم مخزون األلغام قد إنخفض في أبريل   .  من المعاهدة 3 لغمًا المسموحة حسب المادة     4000االحتفاظ بـ 
 . لغمًا مضادًا لألفراد نتيجة استمرار برامج التدمير  918,920ى إل

 لغمًا مضادًا لألفراد، و آذلك   761,782ترآمنستان أعلنت في تقريرها األول للشفافية أن مخزونها مـن األلغام يتألف مـن  •
 .PFM-1S و PFM-1ألغامًا من صنف 

 
 آسيا و الباسيفيك

 . لغمًا مضادًا لألفراد 16,000نها من األلغام يتألف من أعلنت إندونيزيا و ألول مرة بأن مخزو   •
 .ساموا أآدت بأن ليس لديها مخزون من األلغام  •

 
 تدمـير مخزون األلـغام

الدول    .  مليون لغم مضاد لألفراد34 دولة دمرت تقريبًا 61حسب تقدير المرصد العالمي لأللغام فإنه خالل العقد المنصرم 
من إجمالي الدولي لأللغام من أجل     % 80دمر تقريبًا  .  مليون لغم مضاد لألفراد 27غام دمرت حوالي  األطراف في معاهدة حظر األل 
 . ماليين لغمًا خالل فترة هذا التقرير 7آما دمر حوالي . اإلمتثال لمعاهدة حظر األلغام 

ر مخزونها خالل فترة ست دول أخرى إنتهت من تدمي  . 6 دولة من دول األطراف إنتهت من تدمير مخزونها من األلغام     33
آانون   / ديسمبر (، السويد  )2001أيلول / سبتمبر(، األآوادور و البيرو )2001حزيران / يونيو (جمهورية التشيك : هذا التقرير

 ). 2002نيسان / أبريل  (، ألبانيا و اليمن  )2001األول 
ن، البرازيل، تشاد، تشيلي، آلومبيا، األرجنتي:  دولة أخرى من الدول االطراف حاليًا تعمل على تدمير مخزونها   22

آرواتيا، آل سلفادور، إيطاليا، اليابان، األردن، ملدوفا، موزمبيق، هولندا، نيكاراغوا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، تايالند، تونس،      
 .ترآمنستان، أوغندا و األوروغواي   

                                                 
استراليا، النمسا، بلجيكا، البوسنة و الهرسك، بلغاريا، آمبوديا، آندا، الدنمارك، فرنسا، : 2001آيار /   الدول األطراف التي إنتهت من تدمير مخزونها من األلغام قبل مايو  6

نيا، ناميبيا، نيو زيالند، النرويج، الفلبين، سلوفاآيا، جنوب افريقيا، اسبانيا، سويسرا، المملكة ألمانيا، غواتيماال، الهوندوراس، هنغاريا، لوآسمبرغ، ماليزيا، مالي، موريتا
 .المتحدة و زيمبابوي
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ش، آونغو برازافيل، جيبوتي، غينيا بيساو، آينيا،  دولة من دول األطراف لم تبدأ بعد إجراءات التدمير؛ هي بنغالد 17
ليبيريا، مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السابقة، طاجكستان، تنزانيا، سيراليون و فينزويال، و أيضًا عدد من دول األطراف حديثة         

ال، جمهورية آونغو  الجزائر، أنغو: العهد ألنه ما زالة عليها اإلعالن عن حجم مخزونها من األلغام و عن خططها للتدمير      
جيبوتي و مقدونيا موعدهما النهائي لتدمير مخزونهما من األلغام إلتزامًا للمعاهدة هو    . الديموقراطية، اريتريا، نيجيريا و سورينام 

 . 2003آيار / األول من مارس  
رى من الدول    دولة أخ 18.  دولة من الدول األطراف أعلنت بشكل رسمي بأنه لم يكن لديها مخزون من األلغام     34

األطراف، رغم أنها لم تعلن بشكل رسمي عن وجود أو عدم وجود المخزون، ال يعتقد بأن لديها مخزون من األلغام المضادة       
 .لألفراد

 
 2001آيار /تطورات تدمير مخزون األلغام منذ مايو 

 أفريقيا
خزونها من األلغام، و قد أعلنت عن تدميرها تشاد أعلنت خالل المؤتمر الثالث للدول األطراف بأنها بدأت برنامج تدمير م      •

 .2002نيسان /  لغمًا حتى أبريل1,210
 و أآد وآيل وزارة الدفاع أن التدمير سينتهي بحلول       2001أيلول / لغمًا مضادًا لألفراد في سبتمبر    500موزمبيق دمرت  •

 .2003العام 
 

 األمريكتان 
 .2001ا من األلغام المضادة لألفراد في العام   لغمًا من مخزونه13,649البرازيل أفادت بأنها دمرت  •
 .2001أيلول /  لغمًا مضادًا لألفراد في سبتمبر 14,000تشيلي تأآيدًا لمصادقتها لمعاهدة حظر األلغام دمرت   •
 لغمًا مضادًا لألفراد، 260,302و قد دمرت إجمالي . 2001أيلول /  سبتمبر11األآوادور إنتهت من تدمير مخزونها في   •

 . لغم4,000 إلى 16,000ها راجعت عدد األلغام التي تنوي االحتفاظ بها ألغراض التدريب من  آما أن
آما أنها خفضت عدد األلغام التي .  إنتهت البيرو من تدمير مخزونها من األلغام المضادة لألفراد2001أيلول / في سبتمبر  •

 . لغمًا322,892جمالي  لغمًا و دمرت ا 4,024آانت تنوي االحتفاظ بها لغرض التدريب إلى 
 

  الباسيفيك –آسيا 
 لغمًا مضادًا   70,000أفغانستان أفادت التقارير بأن الوحدات الفرنسية المشارآة في قوات حفظ السالم الدولية دمرت      •

 .شباط/ لألفراد المخزونة في مستودعات مطار آابول في أوائل شهر فبراير  
 اآتشافها في وقت الحق بعد اإلعالن عن اإلنتهاء من تدمير مخزون   لغمًا مضادًا لألفراد تم  3,405آمبوديا دمرت  •

 .األلغام
 

 أوروبا و آسيا الوسطى
/  لغمًا مضادًا لألفراد في الرابع من شهر أبريل  1,683,860البانيا إنتهت من تدمير مخزونها من األلغام المؤلف من   •

 . و ال تنوي االحتفاظ باأللغام لغرض التدريب2002نيسان 
 .2001 لغمًا من مخزونها من األلغام المضادة لأللغام في العام   56,028اتيا دمرت آرو •
 .2001حزيران /  لغمًا مضادًا لألفراد في يونيو  360,000جمهورية التشيك إنتهت من تدمير مخزونها ألآثر من  •

قع بأنها ستنتهي من عمليات التدمير  لغمًا إضافيًا من األلغام المضادة لألفرادة و تتو    757,689إيطاليا افادت بأنها دمرت  �
 .2002أيلول / بحلول موعد المؤتمر الرابع للدول األطراف في سبتمبر    
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 لغمًا أجنبيًا إلى ألمانيا لتدميرها و أنها ُدمرت في حينها من بينها األلغام األمريكية 78,114ألمانيا أفادت بأنه تم نقل  •

 .المتبعثرة
 . لغمًا مضادًا لأللفراد 36,654دمير االلغام قيد التفيذ و أنه قد تم تدمير   صرحت البرتغال بأن برنامجها لت •
 أعلنت بأنها دمرت 2002نيسان /  و حتى أبريل2001آب  /  رومانيا بدأت في تدمير مخزونها من األلغام في أغسطس  •

 . لغمًا مضادًا لألفراد130,747
و قد احتفظت السويد بـ  . 2001آانون األول / فراد في ديسمبر  السويد إنتهت من تدمير مخزونها من األلغام المضادة لأل  •

 . لغمًا لألهداف المسموحة، ثاني أعلى رقم بين الدول األطراف    13,948
تشرين األول  /  و أآتوبر 1997آانون األول /  لغمًا مضادًا لألفراد بين ديسمبر 412,601أفادت ترآمنستان بأنها دمرت  •

ديد موعدها النهائي لتدمير المخزون سبع سنوات، و إن آان هذا النوع من التمديد غير          و قد تطلب ذلك منها تم  . 2001
ترآمنستان اشارت في وقت الحق بأنها ترغب في اإللتزام بالموعد األخير الممثل   . مسموح به من قبل معاهدة الحظر   

 .2003آذار / باألول من مارس 
 2001آانون األول / التوريد وقعتا على مذآرة التفاهم في ديسمبرأوآرانيا و وآالة حلف الشمال األطلسي للصيانة و   •

هذا إضافة إلى اإلتفاقية المماثلة الموقعة بين      .  لغمًا مضادًا لألفراد  400,000إلنشاء صندوق اإلئتمان لتمويل عملية تدمير   
 .2001آذار / آندا و أوآرانيا في مارس  

 
 الشرق األوسط و شمال أفريقيا

 من أجل التأآيد إلى المؤتمر الذي يدعو إلى    2002آانون الثاني /  لغم مضاد لألفراد في يناير1000تونس دمرت  •
 .عولمة معاهدة حظر األلغام في شمال افريقيا 

 . لغمًا4000 و ستحتفظ بـ2002نيسان /  أبريل 27اليمن إنتهت من تدمير مخزونها من األلغام المضادة لألفراد في   •
 

 اض التدريب و التطويراأللغام المستبقاة ألغر
 دولة مـارست خيار االحتفاظ باأللغام المضادة لألفراد ألغراض التدريب و   51 دولة مـن دول األطراف  125بين 

 5000من بين هذه الدول فقط عشر دول تنوي االحتفاظ بأآثر من  .  من معاهدة حظر األلغام3التطوير المنصوص عليها في المادة   
و هي الدول التي تحتفظ بأآبر عدد لأللغام  )  لغمًا12,513(و اليابان )  لغمًا13,948(، السويد ) لغمًا16,550(البرازيل . لغم

إحدة عشرة دولة ستحتفظ     .  لغما مضادة لألفراد 5000 و  1000 دولة من دول األطراف تنوي االحتفاظ بين     27. المضادة لألفراد   
آل سلفادور و    .  و لكنها لم تكشف عن العدد المستبقى    3لغام بناء على المادة  ثالث دول أعلنت بأنها ستحتفظ بأ  .  لغم1000بأقل من 

 .هنغاريا غيرت مواقفها السابقة و قررت اآلن اإلحتفاظ بألغام
 دولة من هذه الدول آان لديها مخزون من    11:  دولة من دول األطراف اختارت عدم استبقاء أي ألغام مضادة لألفراد 51

 دولة من دول األطراف لم تعلن إلى اآلن ما إذا آانت ترغب في االحتفاظ      23.  نهائيًا أو أنها حاليًا قيد تدميرهاأللغام و لكنها دمرته 
 .3باأللغام المضادة لألفراد حسب المادة   

يجب أال يتجاوز و ال بأي شكل من األشكال الحد األدنى الضروري    "نص المادة الثالثة يقول أن عدد األلغام المستبقاة     
اللجنة الدائمة حول األوضاع العامة و العمليات أوصت في تقريرها للمؤتمر الثالث للدول األطراف الذي عقد في مناغوا في       ".  جدًا

، أنه على الدول األطراف تأآيد اإلتفاق الذي تم التوصل إليه خالل محادثات معاهدة حظر األلغام في العام    2001أيلول / سبتمبر
 ".في حدود المئات أو اآلالف، و ليس عشرات اآلالف  "مستبقاة يجب أن يكون  بأن عدد األلغام ال 1997
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و بعد أن أثار المرصد العالمي لأللغام هذه القضية و بشكل متكرر، إحدى عشرة دولة من دول األطراف خفضت بشكل       

مارك، األآوادور، البيرو، سلوفاآيا، سلوفينيا،   ملحوظ عدد األلغام التي تنوي استبقاؤها؛ األرجنتين، استراليا، بلغاريا، آرواتيا، الدان  
 لغمًا أو أآثر، و لكن قررت تخفيض العدد بشكل  10,000ست دول من هذه الدول األطراف آانت تنوي استبقاء   . اسبانيا، و تايالند

 . لغمًا5,000 إلى  15,600 لغمًا و تايالند من 7,000 إلى 17,500آبير مثل؛ آرواتيا حيث أنخفض الرقم من 
 من   3 لغمًا بناء على المادة   6,691و ما يثير القلق هو قرار زامبيا باالحتفاظ بكامل مخزونها من األلغام المؤلف من     

لتوانيا الدولة الموقعة على المعاهدة أودعت تقريرها للشفافية بشكل طوعي، و بينت فيه أنها آما يبدو أيضًا قررت القيام       . المعاهدة
 . لغمًا من األلغام المضادة لألفراد 8,091بـ بنفس الشيء و االحتفاظ 

بعض الدول األطراف التي قررت استبقاء األلغام ألغراض التدريب و التطوير، لم تقم بالتقرير عن أي نشاط من هذا    
االحتفاظ بها من ففي معظم األحيان يظهر أن األلغام المعدودة التي تم      . 1999القبيل، أو عن أي استهالك لأللغام المستبقاة منذ العام      

 ). أي أنها ؛ تتلف، تستهلك، تدمر(قبل دول األطراف تستخدم آل سنة  
العديد من دول األطراف أشارت في تقارير الشفافية السنوية إلى عدد األلغام المضادة لألفراد التي استخدمت لغرض      

، )59(، آندا )326(، بلغاريا )5(، البرازيل  )334(، بلجيكا )119(استراليا : 2001التدريب أو األبحاث و التطوير في العام     
بعض الدول في الوقت الذي لم تشر ). 50(و جنوب أفريقيا ) 47(، فرنسا )179(، ألمانيا )15(، الدانمارك )10(جمهورية التشيك 

(و اليمن ) 3,777(ان  مثل الياب2001 و 1999فيه إلى االجمالي السنوي، إال أنها أشارت إلى عدد األلغام المستهلكة بين العامين    
120.( 

العديد من الدول األطراف أجرت فحصًا لنوع األلغام المضادة لألفراد التي سيتم االحتفاظ بها و عملت إلى تخفيضها             
 .استنادًا للفحص الفني 

و مع .  لغمـًا8,000فعـلى سبيل االفتراض إيطاليا، نتيجة لمتطلبات تشريعاتها الوطنية التنفيذية أعلنت بأنها تنوي استبقاء  
 . 7 وحدة ذات تكوين لغمي و لكنها ال تعمل آألغام مضادة لألفراد    2,500ذلك فقد صرحت إيطاليا بأن 

الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية ما زالت تتساءل عن مدى حاجة التدريب لأللغام الحقيقية، آما أنها تنادي الدول      
آما أنها تؤمن أنه من المهم إتمام تقارير الشفافية بخصوص األلغام .  هذا األستثناءاألطراف االستمرار في تقييم الحاجة لممارسة

المستبقاة للتدريب، و تؤيد بشدة توصيات اللجنة الدائمة حول األوضاع العامة و عمليات المعاهدة، بأن على الدول األطراف أن                  
. لأللغام المستبقاة" ف المرجو من االحتفاظ و االستخدام الفعلي  معلومات عن الهد" من المعاهدة  7تدرج في تقارير الشفافية للمادة  

بلجيكا، آندا و السويد، يشكر لها تقديمها تفصيًال مهمًا لألهداف التي ترمي إليها و االستخدام الفعلي لأللغام المستبقاة في تقارير  
 .2002 من المعاهدة و المودعة في العام    7الشفافية للمادة 

 
 راض التدريب و التطوير نقل األلغام ألغ

 مـن معاهدة حظر األلغام تجيز عمليات نقل األلغام المضادة لألفراد ألغراض الـبحث و تطوير تقنيات اإلزالة و من           3المادة  
 : عن هذا النوع من النشاطات  7عدد من دول األطراف أفادت في تقاريرها للشفافية للمادة   . أجل التدريب و أيضًا من أجل تدميرها   

 لغمًا مضادًا  180 عمليات نقل لـ 2002آذار /  و األول من مارس 2001شباط /ت آندا بين السادس من فبراير تلق �
  8 و PMA-2 من صنف   102( لغمًا مضادًا لألفراد    110 من الواليات المتحدة األمريكية و     M-14لألفراد من صنف   

 .من يوغسالفيا السابقة ) PMR-2Aمن صنف 

                                                 
 . 2002أيار /  مايو 30 لمعاهدة أوتاوا، للجنة الدائمة لتدمير المخزون، عن األلغام المضادة لألفراد المستبقاة ألغراض التدريب، جنيف، 3 تصريح إيطاليا حول المادة  7
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 من PRB M-409 ،20 من صنف  T-AB-1 ،200 من صنف  1000( لغمًا مضادًا لألفراد  1,644األآوادور نقلت    •

إلى الواليات المتحدة بين ) VS.50 ،4 PMD-6M من صنف PRB M-35 ،400 من صنف P-4-B ،20صنف 
 .2002نيسان /  و أبريل 2001آذار / مارس 

 لغمًا بين 946غام المضادة لألفراد قد إرتفع إلى    من األل" األجنبية"أعلنت المملكة المتحدة أن مخزونها من الشحنات      •
 . لكن لم تذآر نوع و مصادر هذه األلغام المدعى نقلها  2001آانون األول /  و ديسمبر 1999آب / أغسطس 

 
 تقارير الشفافية
 30. راف دولة من دول األط     89 من  7تلقت األمم المتحدة تقارير الشفافية األولى للمادة      2002تموز /  يوليو   31حتى 

دولتين موقعتين على المعاهدة؛ الكاميرون و ليتوانيا أودعت تقريرها      . 8دولة من دول األطراف تأخرت في تسليم تقريرها األول   
و هو % 75النسبة اإلجمالية للدول األطراف التي قدمت تقريرها األول للشفافية تشكل   . بالرغم من أنها لم تصادق بعد على المعاهدة

 .2001تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام  المذآورة في  % 63عن إرتفاع ملحوظ 
 مقارنة بالسنة الماضية أيضًا ترك إنطباعًا 2002نيسان / أبريل 30آما أن نسبة اإللتزام في تقديم التجديد السنوي بحلول  

و . 9ن دول األطراف لم تودعه    م20.  دولة من دول األطراف أودعت تجديدها السنوي     57، 2002تموز /  يوليو 31فحتى . جيدًا
التي يتم   (7اللجنة الدائمة حول األوضاع العامة و عمليات المعاهدة و مجموعة التواصل للمادة            %. 74هذا يجعل نسبة اإلذعان  
 .عملت بجد من أجل تعزيز تطبيق هذا الفصل من المعاهدة  ) تنسيقها من قبل بلجيكا

 و التي تلقت تأييد الدول     7 ورقة عمل فيها إقتراحات لتحسين تقارير المادة  قدم لينت سفير بلجيكا2002آذار / في مايو 
 بالتعاون مع الحملة الدولية لحظر      VERTICالمنظمة غير الحكومية    . األطراف األخرى و الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية       
و الذي عرض    "  مـن معاهدة أوتاوا  7سب المـادة   إرشادات التقرير حـ "األلغام و اللجنة الدولية للصليب األحمر عملت على وضع       

 .خالل المؤتمر الثالث للدول األطراف    
 الطوعية التي أنشئت في السابق من أجل تشجيع و التسهيل ألفضل التقارير حول برامج مساعدة الضحايا،         Jصيغة 

 34  2002نيسان /  أبريل 30ة األداء بحلول و بالنسبة لتقارير الشفافية التي آانت واجب. استخدم بشكل آبير من قبل دول االطراف
 في J دولة استخدمت الصيغة  17 و هو ما يشكل تقدمًا عظيمًا مقارنة بـ Jدولة من دول األطراف استخدمت الصيغة  

 .10السنةالماضية 
لومات عن آما أشير أعاله، بعض الدول األطراف استجابت لنداء الحملة الدولية لحظر األلغام حول إحتواء تقاريرهم مع            

  7الحملة الدولية لحظر األلغام ما زالت قلقة ألن دول األطراف لم تستخدم المادة      . األلغام المستبقاة لغرض التدريب و التطوير
للتقرير عن بعض القضايا الخاصة المهمة؛ مثل مخزون األلغام األجنبية، األلغام المضادة للمرآبات مع أجهزة منع المناولة         

السويد هي الدولة الوحيدة إلى حد اآلن التي أفادت في تقريرها عن اإلجراءات        .  آليمور الشظوية القابلة للتوجيه   المحظورة و ذخائر   
 .التي تم اتخاذها من أجل تعديل مخزونها من ألغام آليمور 

                                                 
بانغالديش، باربادوس، آاب فيرديه، الكونغو برازافيل، ): 2002تموز /  يوليو 31حتى ( الدول األطراف التي تأخرت في إيداع تقاريرها األولية لدى مكتب األمم المتحدة  8

يساو، ليبيريا، مالوي، مالديف، ناميبيا، ناورو، نيجر، قطر، سان لوتشيا، سان ساحل العاج، جيبوتي، دومينيكا، غينيا األستوائية، اريتريا، الغابون، غانا، غوينا، غوينا ب
 .فينسنت و الغرينادين، السيشل، سيراليون، جزر السلمون، طجكستان، تنزانيا، توغو، ترينيداد و توباغو و فينيزويال

أندورا، انتيغوا و باربودا، بيليز، بوتسوانا، فيجي، ) 2002تموز /  يوليو 31حتى (المتحدة   دول األطراف التي تأخرت في إيداع التجديد السنوي لتقاريرها لدى مكتب األمم  9
 .غرينادا، آيريباتي، ليسوثو، مدغشقر، مالي، باراغواي، البرتغال، رواندا، سان آيتس و نيفيس، سان مارينو، سوازيالند، تونس، ترآمنستان، زامبيا و زيمبابوي

 .J لتقديم المعلومات حول مساعدة الضحايا بدًال من الصيغة I آرواتيا، نيكاراغوا و اليمن، و التي استخدمت الصيغة  تكمن؛34  بين الدول الـ 10
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 تدابير الـتطبيق الـوطنية 

تدابير المناسبة التشريعية و اإلدارية و    يجب على آل دولة طرف أن تتخذ آل ال  " من معاهدة حظر األلغام   9تنص المادة  
 دولة    35و مع ذلك فقط  .  من قبل المعاهدة"غيرها؛ بما فيها فرض جزاءات عقابية للحيلولة دون وقوع و لمنع أي نشاط محظور 

دول خالل فترة    من الدول التي صادقت أو إنضمت إلى المعاهدة سنت تشريعًا وطنيا لتطبيق المعاهدة، بما فيها الست ال         125بين الـ 
عشرون دولة من دول األطراف أفادت بأنه تم إتخاذ       . هذا التقرير؛ البرازيل، بورآينا فاسو، آلومبيا، آوستا ريكا، أيسالند و مالطا  

المرصد العالمي لأللغام ال يعلم عن أي تقدم لسن التشريع الداخلي لتطبيق    . آل الخطوات الرسمية الالزمة لسن التشريع الوطني   
 ".قيد الدراسة "في بعض الدول من بين الخمسين دولة هذه ما زال الموضوع        .  دولة من دول األطراف  50ة حظر األلغام في  معاهد

في بعض الحاالت، هذه الحكومات   . عشرون حكومة أشارت؛ أنها ال تعتقد بأنه يتطلب عليها سن تشريع جديد للتطبيق    
ت القواعد الموجودة لديها، أو أنها وضعت تدابير وطنية بدًال من سن تشريع آامل     تؤمن بأن تشريعاتها الموجودة آافية أو أنها أقلم 

في بعض الحاالت األخرى، الحكومات تؤمن أن هذا النوع من اإلجراءات غير ضروري ألنه لم يسبق لها حيازة األلغام . للتطبيق
دولية لحظر األلغام األرضية قلقة بشأن ضرورة قيام آل     مع ذلك فإن الحملة ال   . المضادة لألفراد و أراضيها ليست موبوءة باأللغام      

الدول بسن تشريع يفرض الجزاءات العقابية ألي إختراقات مستقبلية محتملة للمعاهدة، و بأنها ستنهض بأعباء التطبيق التام لكل      
 .جوانب المعاهدة  

دليل المعلومات "الحكومة البلجيكية، أنتجت اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعاون مع الحملة الدولية لحظر األلغام و       
آيار /  في اجتماعات اللجنة الدائمة في مايو  ".لتطوير التشريعات الوطنية من أجل تطبيق إتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد 

 .9 لتحتوي بعض الجهود المتعلقة بالمادة   7 تم توسيع مجموعة التواصل للمادة    2002
 

 القضايا الخاصة المهمة
 

 األلغام المضادة للمرآبات مع أجهزة منع المناولة
(منذ اختتام محادثات معاهدة حظر األلغام، أآد المرصد العالمي لأللغام أنه بناء على وصف األلغام المضادة للمـرآبات  

AVM (  مع أجهزة منع المناولة)AHD (     ادة لألفراد    و التي تنفجر من أي حرآة أو سلوك غير مقصود لشخص، تعتبر ألغامًا مض
و أيضًا األلغام المضادة للمرآبات المجهزة بآليات الصمامات الحساسة؛ مثل السقاطات السلكية، أسالك        . و بالتالي تعد محظورة 

الفصل أو األسالك المعدنية الحساسة، و التي تنفجر من أقتراب، أو وجود، و اإللتماس مع الشخص يجب أن تحظر و بشكل          
 . معاهدة حظر األلغام تعد هذه الذخائر ألغامًا مضادة لألفراد و ليس مضادة للمرآابات     فبناء على تعريف. صريح

إنه . 11لم يتم التوصل إلى مفهوم أو سلوك موحد حيال هذه القضية من قبل الدول األطراف منذ دخول المعاهدة حيز النفاذ      
ن األلغام المضادة للمرآبات مع أجهزة منع المناولة و أي   لمن المؤسف حقًا بأنه تم إحراز تقدم ضئيل حيال تحديد النوع المسموح م 

بالتالي تعرقلت عملية عولمة المعاهدة و المباديء الدولية بسبب تأخر تصرف الدول األطراف          . منها المحظور تحت بنود اإلتفاقية 
 .حيال الموضوع 

                                                 
ة التي  إلى التصريحات أو التطورات حول قضايا األلغام المضادة للمرآبات و أجهزة منع المناولة أو الصمامات الحساس2001 أشار تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام  11

 .بوليفيا، بلجيكا، آندا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، سولفاآيا، اسبانيا و المملكة المتحدة: صدرت من دول األطراف التالية
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ة حقوق اإلنسان وزعت مذآرات تفصيلية ، منظمة مراقب2002آانون الثاني / خالل اجتماعات اللجنة الدائمة في يناير  
وضحت الوضع الحالي لممارسات الدول إزاء هذه القضية، مستخدمة على سبيل المثال نوع معين من األلغام المضادة للمرآبات مع            

اب استيع"اللجنة الدولة للصليب األحمر أيضًا وزعت وثيقة معلومات سميت     . 12الصمامات الموجودة في حيازة الدول األطراف     
 . في نفس االجتماع"تعريف معاهدة أوتاوا لأللغام المضادة لألفراد في إطار القواعد األساسية لتفسير المعاهدة 

" التطبيقات االفضل"يظهر أنه هناك توافق جماعي في الرأي حول موضوع الصمامات الحساسة، و الرغبة في ممارسة  
برنامج الفاعلية الرئاسية الذي إنبثق من     . لسقاطات السلكية و األسالك المعدنية    بما في ذلك تفادي استخدام األلغام التي تحتوي على ا     

: فهو ينص. المؤتمر الثالث للدول األطراف شجع مراجعة موجودات األلغام المضادة للمرآبات و ممارسة أفضل التطبيقات حيالها          
فضل التطبيقات و ستشجع التقارير حول تطبيقات    و غيرهم من األطراف المهتمة ستعمل على تعزيز أ  ) اللجنة الدائمة  (رؤساء 

العديد من دول األطراف دمرت أو حظرت استخدام األلغام المضادة للمرآبات مع الصمامات     ". الدول بخصوص هذه القضية   
قبول، و لكن ما زالت هناك بعض الدول االطراف التي ترى أن هذا النوع من الصمامات الحساسة م    . الحساسة و السقاطات السلكية  

 .بالتالي عدد آبير من دول األطراف لم تتحدث عن هذه القضية   
 دولة أعلنت على المالء أنها تؤيد حظر   12و فيما يتعلق بأجهزة منع المناولة و األلغام المضادة للمرآبات، أآثر من     

، من بينها الهيكل الرئيسي لمعاهدة  األلغام المضادة للمرآبات مع أجهزة منع المناولة و التي تنفجر من سلوك غير مقصود لإلنسان 
 .إال أن الغالبية العظمى من الدول األطراف لم تعلن عن رأيها   . حظر األلغام مثل المنسا، آندا، النرويج و جنوب أفريقيا  

. كفرنسا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة و مؤخرًا الدانمار   : خمس دول أطراف صرحت علنًا بأنها ال تتفق و هذا الرأي   
آـما أعربت هذه الدول عـن رأيها أن األلغام المضادة للمرآبات يجب أن تعتبر متوافقة و إتفاقية األسلحة التقليدية و ليس معاهدة                

دول أخرى مثل النمسا، جمهورية التشيك و اسبانيا صرحت في وقت الحق تأييدها لهذا الموقف، رغم األختالف      . حظر األلغام
 .ادة للمرآبات أو األلغام المضادة لألفراد  حول ماهية األلغام المض 

، إتفقت الدول على تشكيل    2001آانون األول  / خالل المؤتمر االستعراضي الثاني إلتفاقية األسلحة التقليدية في ديسمبر         
ألغامًا غير "المسماة (بهدف واسع و هو دراسة القضايا المتعلقة باأللغام المضادة للمرآبات    ) GGE(مجموعة خبراء الحكومات 

تم تشكيل هذه المجموعة بعد أن تبين عدم تمكن الدول من الوصول إلى إتفاق جماعي لتبني بروتوآول            "). األلغام المضادة لألفراد  
 و 2000آانون األول / جديد حول األلغام المضادة للمرآبات و الذي تم إيداعه مبدأيًا من قبل الواليات المتحدة األمريكية في ديسمبر  

رغم ذلك، فإن   . الدانمارك، ألمانيا، هنغاريا، اليابان، سلوفاآيا و المملكة المتحدة  :  رعايته من قبل الدول األطراف التالية  تمت
المقترح المعني باأللغام المضادة للمرآبات لم يعالج موضوع الصمامات الحساسة أو أجهزة منع المناولة الموجودة على األلغام      

 أو   2001آانون األول / تجري أي مناقشات حول هذه القضايا خالل المؤتمر االستعراضي في ديسمبر و لم . المضادة للمرآبات 
؛ في حين خالل اجتماع مجموعة خبراء الحكومات 2002أيار /  في مايو GGEخالل االجتماع األول لمجموعة خبراء الحكومات 

GGE أعمال معني باأللغام المضادة للمرآبات مع الصمامات   ، قدمت آل من ألمانيا و رومانيا جدول2002تموز /  في يوليو 
 .الحساسة

خالل فترة هذا التقرير، أصدر الناطقون الرسميون لعدد من دول األطراف تصرياحات حول السياسات المتعلقة بقضية           
نية أو الدولية أو خالل       األلغام المضادة للمرآبات مع الصمامات الحساسة أو أجهزة منع المناولة في الكثير من الملتقيات الوط        

 ).من أجل المزيد من التفاصيل أنظر تقارير الخاصة بكل دولة  . (تواصلهم مع مراسلي المرصد العالمي لأللغام  

                                                 
 .http://www.hrw.org/backgrounder/arms/avm_bck.pdf أنظر  12
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النمسا أيدت العمل على التطبيقات المثلى فيما يخص تصميم و استخدام أنواعًا معينة من تقنيات الصمامات الموجودة على        •

آما أنها ايدت التوصيات الموجهة إلى دول األطراف في أن تقوم بمراجعة موجوداتها من األلغام   . داأللغام المضادة لألفرا 
 2002أيار / خالل اجتماع اللجنة الدائمة في مايو     . المضادة للمرآبات لتضمن تقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيين      

ريقة االفضل للحد من المشاآل اإلنسانية لهذا النوع من       نحن نعتقد بأن تطوير التطبيقات المثلى هي الط     "أعلنت النمسا 
لذلك بخصوص هذا الموضوع ندعو مرة أخرى الدول األطراف بأن تعمل على تبني التطبيقات األمثل لأللغام          . األلغام

تضافته   المضادة للمرآبات المجهزة بالصمامات الحساسة مثل تلك التي تم تعريفها في تقارير مؤتمر الخبراء الذي تم اس      
 للجنة الدائمة،   2002أيار /  خالل اجتماع مايو  ".200113آذار / من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر في مارس     

أعطت النمسا تحليلها القانوني لتعريف األلغام المضادة لألفراد و أجهزة منع المناولة و حيث آان بين مختلف تصريحاتها          
أو تصرف ال يقصد إزعاج اللغم، ال نستطيع اعتباره جهاز منع مناولة  إذا صمم الجهاز لإلنفجار بسبب سلوك "

 ."14مشروع
 بلجيكا صرحت بأن الجيش راجع مستودع ألغامه المضادة للمرآبات   2002أيار / خالل اجتماعات اللجنة الدائمة في مايو    •

 و مع ذلك أثيرت بعض االسئلة     .المعاهدة" متوافقة مع روح و حرفية"و آانت النتيجة بأن آل األلغام في جرده آانت  
 . فرنسية الصنعHPDحول حساسية األلغام المضادة للمرآبات من نوع    

، بأن البرازيل فضلت حظر 2002شباط /صرح ممثل عن البرازيل خالل اجتماع اللجنة الدائمة في األول من فبراير  •
آما أفادت . ة منع المناولة ألسباب أنسانية  األلغام المضادة للمرآبات مع أجهزة منع المناولة و رفضت استخدام أجهز      

 واضح أن األلغام المضادة للمرآبات المعدة بأجهزة مـنع المناولة و 3 فقرة 2من حرفية نص المـادة "البرازيل بأن 
 لغمًا مضادًا لألفراد، و بالتالي - مهما آان هدفها العملي -التي يمكن أن تنفجر من تصرف غـير مقصود لإلنسان تشكل  

 ".15تعد محظورة من قبل المعاهدة
قدمت وزارة خارجية بلغاريا للمرصد العالمي لأللغام حساب تفصيلي لجردها من األلغام المضادة للمرآبات و أفادت عن        •

 المضادة للمرآبات مع أجهزة منع المناولة؛ و أفادت بأنها متوافقة و المعاهدة، ولكنها          TM-46تخزينها ألغامًا من صنف  
 .2002بحلول نهاية العام  " تعطيلها "ستعمل على

حسب إفادة السلطات في جمهورية التشيك، أنها ال تملك أي ألغام مضادة للمرآبات مع أجهزة منع المناولة و التي على   •
عالوة على ذلك، في ردها في شهر  . درجة من الحساسة التي تؤدي بها إلى اإلنفجار من تصرٍف غير مقصوٍد لإلنسان

 إزاء قلق المرصد العالمي لأللغام حول تقديم شرآة تشيكية عرضًا لبيع األلغام المضادة     2002ن الثاني  آانو/ يناير 
للمرآبات و التي تتفعل عن طريق السقاطات السلكية، أجاب مسؤول رسمي بأنهم ال يعتبرون استخدام السقاطات السلكية        

 .خرقًا لمعاهدة حظر األلغام
هذا الموضوع يقع تحت راية إتفاقية األسلحة التقليدية " بأن 2001أيلول / ح في سبتمبر سفير فرنسا لقضايا األلغام صر �

 المفوضية الوطنية إلزالة  ."ثم أن األلغام المضادة للمرآبات مهمة جدًا لبعض الدول التي نريدها أن تنضم للمعاهدة... 
آبات في مجرودات فرنسا و التي يمكن أن    وجدت عدد من األلغام المضادة للمر      ) CNEMA(األلغام المضادة لالفراد   

 . 16تعمل آألغام مضادة لألفراد و أقترحت إجراء دراسات الحقة لهذه األلغام  

                                                 
 .2002أيار /  مايو 31جنيف،   تصريح النمسا للجنة الدائمة حول األوضاع العامة و تطبيق المعاهدة،  13
 .  نفس الصدر السابق، هذه المالحظات طبعت بشكل آامل في التقرير الخاص بالنمسا 14
شباط / إتفاقية حظر األلغام، للجنة الدائمة لألوضاع العامة و عمليات المعاهدة، جنيف، األول من فبراير ) تـعريف (2  تصريح البرازيل حول القضايا المتعلقة بالمادة  15

2002 . 
 .23-15، ص ص )باريس، التوثيق الفرنسي (2000 المفوضية الوآنية إلزالة األلغام المضادة لألفراد، تقرير العام  16
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القوات المسلحة الفرنسية تبحث حاليًا في طريقة تفعيل جديدة من أجل استبدال صمامات األسالك المعدنية المستخدمة في      

فبناء على دليل هندسي عسكري فرنسي، يمنع استخدام     . مرآبات المضادة لل  MIACAH F2 و  MIACAH F1ألغام 
، ألن الصمام ذي التأثر المغناطيسي يمكن أن      HPD F3 و  HPD F2الكاشف المعدني لرصد األلغام التي من صنف      
 .يتفعل إذا أثير المجال المغناطيسي المحيط باللغم 

لمضادة للمرآبات في إطار إتفاقية األسلحة التقليدية و قد  ألمانيا من بين دول األطراف التي أيدت العمل حول األلغام ا  •
و بناء . ضمت نفسها إلى الرأي القائل أن األلغام المضادة للمرآبات تؤثر بشكل سلبي على عولمة معاهدة حظر األلغام  

 للحيلولة  DM-21ير على البحوث التي أجرتها المبادرة األلمانية لحظر األلغام األرضية، استبدل الجيش األلماني فتيل تفج 
) الضغط المعياري (دون حدوث اإلشتعال الذاتي، ألن تصديء الفتائل السابقة أدى إلى تخفيض إعداد صمام ضغط اللغم      

 .  آيلوغرام180إلى أقل من 
 يجيز  بأن القانون اإليطالي الوطني ال  2002شباط / ممثل عن إيطاليا أآد خالل اجتماع اللجنة الدائمة في األول من فبراير      •

أن تبحث في آل اإلحتماالت     "األلغام المضادة للمرآبات مع أجهزة منع المناولة، و أوصى أن على الدول األطراف            
المتوفرة من خالل إتباع أفضل التطبيقات، آما تم اقتراحه من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر و بلجيكا آوسيلة   

 "17.للمضي قدمًا
ت بأنه تم إجراء جرد أللغامها المضادة للمرآبات الموجودة في مستودعاتها و أنها حاليًا قيد       وزارة الدفاع السلوفاآية صرح   •

تحديد ما يمكن اعتباره محظورًا و ما يمكن أن يكون مسموحًا من قبل معاهدة حظر األلغام، و ستتخد آل اإلجراءات  
ع المناولة أو الصمامات الحساسة آألغام مضادة    الالزمة لتحول دون عمل األلغام المضادة للمرآبات و المعدة بأجهزة من   

 . 18لألفراد 
وزارة الخارجية االسبانية صرحت بأن األلغام المضادة للمرآبات مـع أجهزة مـنع المناولة و آذلك القنابل العنقودية و        �

 . 19الذخائر غير المنفجرة، يجب أن تنظم من قبل إتفاقية األسلحة التقليدية و ليس معاهدة حظر األلغام    
تستخدم منهجًا مبنيًا على اآلثار التي تصف  "و لكن في نفس الوقت أعترفت وزارة الخارجية بأن معاهدة حظر األلغام  

معاهدة حظر (و لذلك السبب أصبح من الممكن إدراج األسلحة التي لها نفس اآلثار تحت إطار       ..  األلغام المضادة لألفراد  
 للحظر الشامل لأللغام 1998 / 33ل البرلمان االسباني عند تصديق القانون رقم   هذا التفسير الذي تم من قب). األلغام

 ". 20األرضية و األسلحة ذي اآلثار المماثلة 
من رأي الحكومة السويدية أنه و بشكل عام ال  " بأنه 2002شباط / وزيرة خارجية السويد صرحت للبرلمان في فبراير  �

." 21ت و المضادة للدبابات مع أجهزة منع المناولة تماثل األلغام المضادة لألفراد    يمكن القول بأن األلغام المضادة للمرآبا   
الحكومة تعتبر األلغام المضادة للدبابات مع أجهزة منع المناولة و التي في حيازة     "آما صرحت وزيرة الخارجية أن 

  22."السويد متوافقة و معاهدة أوتاوا 

                                                 
المناولة و التي يمكن أن  لمعاهدة أوتاوا، للجنة الدائمة لألوضاع العامة و عمليات المعاهدة، حول األلغام المضادة للمرآبات مع أجهزة منع 2  تصريح إيطاليا بشأن المادة  17

 . 2002أيار / مايو 31تشابه األلغام المضادة لألفراد، جنيف، 
 مارس 5و الكابتن مارتن سابو، مرآز التمحيص، وزارة الدفاع، براتيسالفا، " فرانتيزك زاك"  لقاء اقيم في وزارة الخارجية مع فالديمير فالوسك، مدير الشرآة المحدودة   18
 . 2002آذار / 

 .2002آذار /  مارس 6 رسالة من رايمندو روبيرتو روبيو، وزارة الخارجية،    19
إنظر تقرير المرصد العالمي لأللغام  .  قد صدرت في السابق33/1998تصريحات مماثلة حول القانون رقم  . ترجمة مراسلي المرصد العالمي لأللغام  .   نفس المصدر السابق 20

 .723-722ص .، ص2000للعام 
 ).مترجم من قبل مراسلي المرصد العالمي لأللغام (2002شباط /  فبراير 11في البرلمان، ) 02:621/2001(ند، وزير الخارجية، رد آتابي للسؤال الموجه إليها   آنا لي 21
 .2002آذار /  مارس 14في البرلمان، ) 02:835/2001(  آنا ليند، وزير الخارجية، رد آتابي للسؤال الموجه إليها  22
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الحكومة ليس لديها أي نية للقيام بجرد خاص لأللغام     "هته صرح أن  وزير الدفاع السويدي بيورن فون سيدو من ج     
 و في الثاني من شهر  23."المضادة للمرآبات مع أجهزة منع المناولة من أجل التقرير أمام الدول األطراف في المعاهدة  

اج األلغام من  محظور من اآلن فصاعدًا إخر"بإنه :  أصدر المجلس العسكري السويدي أمرًا يقضي  2001آذار / مارس 
من المستودعات بدون إزالة السقاطات السلكية، عالوة ) Fordonsmina 13 and Fordonsmina 013R(صنف 

 24".على ذلك يحظر تدريب الجنود باستخدام أي نوع من أنواع السقاطات السلكية لهذه األلغام  
ي تعمل على صمامات تتأثر بالمجال المغناطسي، و فيما يتعلق باأللغام المضادة للمرآبات المخزونة من قبل سويسرا و الت    •

) HPD-F2( من صنف  Panzerabwehrmine 88إلكترونيات ألغام المدرعات  "أفـاد قـائد األرآان الـعامة أن    
 .25"فقد خصصت هذه األلغام للمرآبات العسكرية الثقيلة.. مبرمجة بأن تتفعل فقط بواسطة فئة معينة من المرآبات  

األلغام المضادة للمرآبات واأللغام  " آررت المملكة المتحدة أن 2002أيار / لجنة الدائمة في شهر مايو  خالل اجتماعات ال •
المملكة المتحدة ترى أن األلغام المضادة         ." المضادة للمرآبات مع أجهزة منع المناولة ال تندرج تحت إتفاقية أوتاوا    

. أن تفعلت بحرآة غير مقصودة من قبل اإلنسان " لألفرادللمرآبات مع أجهزة منع المناولة ال تصبح ألغامًا مضادة
تعريف ما قد يشكل لغمًا مضادًا لالفراد في معاهدة أوتاوا ال يتوقف على   .. فبالنسبة لنا تصميم اللغم هو حجر العقد  

 .26"اآلثار غير المقصودة التي يسببها اللغم عندما ينفجر  
 

 "المساعدة"العمليات العسكرية المشترآة و 
 

في عمليات عسكرية موحدة مع   أثارت الحملة الدولية لحظر األلغام مخاوفها الُملحة إزاء إمكانية اشتراك دول األطراف        
و هذه المخاوف إزدادت حين إنضمت العديد من دول األطراف      . دول غير أطراف و التي احتفظت بحق استخدام األلغام األرضية 

  .إلى عمليات الحلف العسكري في أفغانستان 
فهناك قلق حقيقي إزاء مسألة توافق هذه العمليات مع اإللتزامات المفروضة على الدول األطراف و المنصوص عليها في       

مساعدة أو تشجيع أو إقناع أحدًا، بأي شكل من األشكال،      ... ال يجوز تحت أي ظرف آان "المادة األولى من معاهدة حظر األلغام    
و على وجه الخصوص أثير السؤال حول مفهوم ". ل األطراف تحت بنود هذه المعاهدة االشتراك بأي نشاط محظور على الدو 

" المباشرة"أو " الفعلية "عدد من الحكومات فسرت ذلك بمعنى المساعدة  . الوارد في نص المادة األولى من المعاهدة  " المساعدة"
بالتالي هذا النوع   . المشترآة مثل تقديم الوقود أو األمن  في زرع األلغام و ليس النوع اآلخر من المساعدة التي تتم خالل العمليات   

 .من العمليات الموحدة على أقل تقدير تخالف روح المعاهدة التي تهدف إلى اإلنهاء التام لحيازة و استخدام األلغام المضادة لألفراد      
لحظر األلغام األرضية على ضرورة     خالل إجتماعات اللجنة الدائمة حول األوضاع العامة لإلتفاقية، أآدت الحملة الدولية            

خصوصًا أنه ينطبق على العمليات العسكرية المشترآة، و على   " المساعدة "وصول الدول األطراف إلى مفهوم مشترك لمصطلح     
سيتحقق التطبيق التـام و     . تخزين األلغام األجنبية المضادة لألفراد، و على عبور األلغام األجنبية عبر أراضي الدول األطراف      

الفّعال لمعاهدة حظر األلغام إن آانت الدول األطراف واضحة و متفقة حـول تحديد مـا هي التصرفات المباحة و التصرفات     
 .المحظورة

                                                 
 .2002آذار /  مارس13في البرلمان، ) 02:857/2001(رن فون سيدو، وزير الدفاع، رد آتابي للسؤال الموجه إليه   بيو 23
 . 2002نسيان /  أبريل B 25، الصيغة 7  السويد، تقرير المادة  24
 . ؛ ترجمة مراسلي المرصد العالمي لأللغام2001تموز /  يوليو 12  رسالة من قائد األرآان العامة في 25
 .2002أيار /  مايو 31، اللجنة الدائمة حـول األوضاع الـعامة و عمليات المعاهدة، جنيف، )2002أيار /  مايو 30المؤرخ في  (2  تصريح المملكة المتحدة بخصوص المادة 26
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بعض دول األطراف قدمت تصريحاتها إزاء هذه القضية بأنها ترفض بشكل قاطع استخدام األلغام المضادة لألفراد من           

الدانمارك، فرنسا و هولندا قدمت في الماضي تصريحات قوية معبرًة أنه برأيها اإلنخراط في   . قبل قواتها في العمليات المشترآة
 . نشاطات لها عالقة باأللغام المضادة لألفراد خالل العمليات العسكرية المشترآة مع الدول غير الموقعة على المعاهدة محظورة      

يات الموحدة ما دامت قواتها الوطنية ليست هي التي       في حين يظهر أن بعض دول األطراف تجيز المشارآة في العمل  
آندا و فرنسا  . تزرع األلغام، و بأنها سترفض األوامر الموجهة إليها من قبل القادة مواطني الدول غير األطراف بالقيام بذلك    

 .27صرحت بأنها لن تصادق على قواعد اإلرتباط التي تجيز استخدام األلغام المضادة لألفراد     
 المناقشات المستمرة حول إحتمالية استخدام الواليات المتحدة األمريكية لأللغام المضادة لألفراد في عمليات          بالرغم من

فهناك تساؤالت خطيرة جدًا حول موقف طاجكستان، التي تعد دولة    . الناتو، إال أن هذه المشكلة ليست مقتصرة فقط على حلفاء الناتو  
إضافًة إلى ذلك يظهر أن عدد    . وات الروسية المتمرآزة في طاجكستان لأللغام المضادة لألفراد طرفًا في المعاهدة، إزاء استخدام الق 

القوات المسلحة التي يحتمل استخدامها   ) أو بهدف دعم(من الدول األطراف في أفريقيا أشرآت نفسها في عمليات عسكرية مع   
، و أيضًا رواندا و زمبابوي  )2002نيسان / ل إتفاقية السالم في أبريل مع أنغوال ضد يونيتا قب(مثل ناميبيا . لأللغام المضادة لألفراد  

ناميبيا و زيمبابوي انكرتا قيام قواتها في زرع األلغام المضادة لألفراد خالل   . مع قوات مختلفة في جمهورية آونغو الديموقراطية 
 2002في العام ). RCD-Goma (ي للديموقراطية الحشد الكونغول العمليات المشترآة، بما في ذلك عمليات القتال المشترآة مع

 إعترفوا للمرصد العالمي لأللغام عن االستخدام السابق و المستمر لأللغام المضادة      RCD-Gomaالعديد من الضباط العسكريين لـ  
 .RCD-Gomaلألفراد من قبل جنود  

مت دول األطراف التالية؛ أستراليا، آندا،     و فيما يتعلق بالتحالف في العمليات العسكرية األمريكية في أفغانستان ساه
هناك دول األطراف   . الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، نيوزلندا، النرويج و المملكة المتحدة بقوات أرضية اشترآت في عمليات القتال     

 دولة غير طرف و  األخرى شارآت في قوات المساعدة لحفظ األمن الدولي التي آانت تقودها المملكة المتحدة، و لكن اآلن تقودها      
ألنمسا، بلغاريا، جمهورية التشيك، الدانمارك، فرنسا،  : هي ترآيا، دول األطراف التي شارآت في فعاليات حفظ األمن هذه هي

 .ألمانيا، إيطاليا، هولندا، نيوزلندا، النرويج، البرتغال، رومانيا، اسبانيا و المملكة المتحدة   
ت التحالف أو حفظ السالم، بما في ذلك قوات الدول غير الموقعة على المعاهدة           ال توجد هناك أي أدلة حول استخدام قوا     

هذه الحالة منحت العديد من دول األطراف الفرصة للتعبير علنًا عن فهمها العملي إللتزاماتها     . األلغام المضادة لالفراد في افغانستان 
 :الدول غير األطراف  الواقعة في إطار معاهدة حظر األلغام في العمليات المشترآة مع   

القوات الكندية في أفغانستان تلقت   "بناء على تصريح من مسؤولين في إدارة الخارجية و التجارة العالمية لكندا  •
 28".تعليمات بأن تتصرف بالتوافق مع بنود معاهدة أوتاوا  

حة الفيدرالية في  صرحت وزارة الدفاع األلمانية بأنه خالل العمليات العسكرية في أفغانستان، القوات المسل •
 .29جميع العمليات العسكرية تعمل حسب ما يتوافق و إلتزاماتها مع معاهدة حظر األلغام 

بما أن الكادر النرويجي تحت اإلمرة األمريكية، في اإلتفاقية الموقعة تحفظ  "وزارة الدفاع النرويجية أشارت   �
وز تحت أي ظرف آان أمرهم بالقيام بأي إلشتراك النرويج، أن الجنود يخضعون للسيادة النرويجية و ال يج 

 .30"تصرفات تخرق القانون النرويجي أو اإللتزام بالمعاهدة الدولية   

                                                 
بلجيكا، آندا، جمهورية التشيك، :  هي2001ام للعام تقرير المرصد العالمي لأللغ الدول األطراف التي قدمت معلومات حول موقفها الوطني للعمليات المشترآة في  27

 .الدانمارك، فرنسا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، النرويج، البرتغال، السويد و المملكة المتحدة
28 "  ILX0149 :بريد إلكتروني لترصد األلغام الكندي من شانون سمث، "إجابة على التساؤل ،DFAIT/ILX 2002أيار / الثاني من مايو.   
 .2002آانون الثاني /  يناير 8  رسالة من وزير الدفاع للمبادرة األلمانية لحظر األلغام األرضية،  29
 .2002أيار /  مايو 21  رسالة من أنيت بيورسيث، مستشارة،  وزارة الدفاع،  30
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 التصريحات التي قدمتها الدول األطراف األخرى في    2001أيار / و خارج إطار النزاع في أفغانستان، منذ مايو 

 المي لأللغام؛ المؤتمرات الدولية أو خالل إتصاالتها مع مراسلي المرصد الع     
أآد وزير الدفاع البلجيكي للبرلمان بأنه أعلم الشرآاء و الحلفاء عن القيود الواردة في التشريع الوطني و التي تفرض                  •

خالل العمليات العسكرية المشترآة، و بأن القوات العسكرية البلجيكية في العمليات المشترآة تقع تحت سيادة التشريع   
 .31الوطني 

تمنع و  "مـن المـادة األولى  ) جـ( صرحت البرازيل بأن الفقرة  2002شباط / جنة الدائمة في فبراير خالل اجتماع الل  •
. بشكل صريح العمليات المشترآة مع الدول غير األطراف و التي يمكن أن تفضي إلى استخدام األلغام المضادة لألفراد          

ليات بالمساهمة المباشرة أو الزرع الفعلي لأللغام حتى و أن لم تقم الدول األطراف المشترآة في هذا النوع من العم
المضادة لألفراد، إال إن هذه العمليات يجب أن تعتبر غير مشروعة إذا آان استخدام األلغام األرضية من قبل الدول غير 

 فإن ،"مساعدة"و في حال غياب التفسير الشامل لمفهوم    . األطراف لكن للمنفعة العسكرية المباشرة للدول األطراف
بالتالي على آل الدول األطراف اإللتزام بدقة فحص شروط المادة   . المادة األولى ستعاني من ثغرة خطيرة و مؤسفة 

 .32"أوسع تفسير ممكن" مساعدة"األولى، و منح مصطلح  
لنشاطات وزارة خارجية الدانمارك أآدت أنه خالل العمليات المشترآة الدانمارك لن تورط نفسها في التخطيط أو تنفيذ ا          •

 .33المتعلقة بزرع األلغام المضادة لألفراد  
آدولة طرف في معاهدة أوتاوا، أنها لن تؤيد   " صرحت ألمانيا 2002أيار / خالل اجتماع اللجنة الدائمة في مايو    •

دام أو  ألمانيا تمنع أفراد جيشها من التخطيط الستخ  . التخطيط أو استخدام األلغام المضادة لألفراد في العمليات المشترآة   
مع هذه الفكرة، لدى آل افراد القوات المسلحة األلمانية معلومات  . االستخدام الفعلي لأللغام في أي عملية عسكرية آانت  

 ." 34دقيقة تحدد واجباتهم تجاه المعاهدة
رغم . 1998تشرين الثاني /  نوفمبر 12وزارة الدفاع الفرنسية قدمت للمرصد العالمي لأللغام توجيهات قيادة األرآان لـ   •

 و ال في -مع دول غير أطراف، إال أنه ال يجوز لـهم " متعددة القوميات "امكانية مشارآة الجنود الفرنسيين في عمليات  
 االشتراك في عمليات التخطيط أو التدريب التي تتطلب استخدام األلغام المضادة لألفراد، أو قبول قواعد          -أي وقت آان 

نقل، تخزين، أو السماح لتواجد األلغام المضادة لألفراد على   "المضادة لألفراد، أو   اشتراك تتضمن استخدام األلغام   
 35".األراضي الوطنية  

 بأن العمليات العسكرية المشترآة مع الدول غير األطراف 2002أيار / أعلنت إيطاليا في اجتماع اللجنة الدائمة في مايو  •
أعطيت للجيوش    .  هذه العمليات مع بنود معاهدة حظر األلغام      مسموحة في ظل تشريعاتها الوطنية فقط في حالة توافق 

 "مـخالفة لـحرفية و روح"اإليطالية المستخدمة في افغانستان توجيهات خطية لألمتناع عـن المشارآة في نشاطات   
 .36معاهدة حظر األلغام 

لماليزيا في العمليات من الممكن أن تشترك القوات المسلحة ا"الماليزية صرح ناطق رسمي بأسم وزارة الدفاع  •
الموحدة مع غيرها من القوات المسلحة للدول غير الموقعة على المعاهدة، و لكنها لن تشترك في العمليات الموحدة       

 .37)"األلغام المضادة لألفراد(التي تدرج استخدام  
غام القوات المسلحة   منذ المصادقة على معاهدة حظر األل "في رسالة موجهة للمرصد العالمي لأللغام صرحت ناميبيا     •

الناميبية، لم تستخدم قط األلغام المضادة لألفراد و لم تساعد أي قوات أخرى في استخدامها، في آل من عملياتها           
تنكر أي استخدام أو مساعدة الستخدام األلغام المضادة    .. حكومة جمهورية ناميبيا  .. العسكرية الدالخية والدولية 

 .38"لألفراد من قبل قواتها
 صرح عسكري رسمي بأن السنغال سترفض 2002آانون الثاني /  لقاء خالل اجتماع اللجنة الدائمة في يناير في •

 .39المشارآة في العمليات العسكرية الموحدة حيث يحتمل استخدام األلغام المضادة لألفراد من قبل جيوش الدولة األخرى       
لتي تنص على أن الفقرة جـ من المادة األولى ترمي إلى    ا2001أيلول / أصدرت السويد وثيقة لسياساتها في سبتمبر    •

 آما صرحت وزيرة الخارجية .40"الحيلولة دون حدوث المشارآة الفعلية في نشاطات محظورة من قبل المعاهدة "

                                                 
؛ اسئلة شفوية مشترآة من ميريال مين و فريدي ويليمز، 4-3. ص.، ص2002آذار /  مارس 28  الرد على استفسارات المرصد العالمي لأللغام، وزارة الخارجية،    31

 .4-3ص .، ص2002شباط /  فبراير CRIV 50 COM 672 26مفوضية الدفاع الوطني، مجلس الممثلين، النشرة الكاملة مرجع 
 .  اجتماع المجلس غير الدوري للجنة الدائمة2002آانون الثاني /   مداخلة البرازيل، يناير  32
 .2002أيار /  مايو 15ابلة مع أميل باولسن، مدير إدارة السياسة األمنية و الخارجية، وزارة الخارجية، آوبنهاغن،     مق 33
 .2002أيار /  مايو 27  تصريحات حول المادة األولى من قبل ألمانيا للجنة الدائمة حول األوضاع العامة و عمليات المعاهدة، جنيف،  34
 .2001آانون األول /  ديسمبر 17ين الدولية من آالن ريشار، وزارة الدفاع،  رسالة إلى منظمة المعاق 35
أيار /  مايو 31 تصريح إيطاليا حول المادة األولى من معاهدة أوتاوا، للجنة الدائمة حول األوضاع العامة و عمليات المعاهدة، بخصوص العمليات العسكرية المشترآة،  36

2002 . 
 .2002أيار /  مايو 9د العالمي لأللغام من القائد محمد رضوان عبد الرحمن، مساعد المسؤول األول، سياسات الفرقة العسكرية، وزارة الدفاع،   رسالة إلكترونية للمرص 37
 23قة، المرصد العالمي لأللغام،    رسالة من غرهارد ثيرون، مسؤول العالقات، المبعوثية الدائمة لجمهورية ناميبيا إلى األمم المتحدة، ينو يورك، لماري ويرهام، المنس  38

 .، نقًال عن المتحدث بأسم وزارة الدفاع فرانس نغيتيال2001آانون الثاني /  يناير IRIN 9، "الجيش ال يخرق معاهدة األلغام األرضية"أنظر أيضًا . 2001تموز / يوليو 
 .2002آانون الثاني /  يناير 29  لقاء مع الكولونيل عبد اهللا عزيز نداو، وزارة القوات المسلحة، جنيف،   39
 .2001أيلول /  سبتمبر 1، مذآرة، وزارة الخارجية،  "موقف السويد حول أهمية المادة األولى فقرة جـ من معاهدة أوتاوا فيما يتعلق باألشتراك في عمليات السالم الدولية  " 40

http://www.mrre.net/


 28

تعاوننا في العمليات العسكرية المشترآة حيث يتم استخدام األلغام المضادة لألفراد من قبل أحدى الدول المشارآة،    "
 .41"كن أن يعتبر خرقًا لروح المعاهدة إن لم نحاول، و بكل السبل، منع استخدام األلغام المضادة لألفراد   يم

بأنها ال تشارك و ال تخطط المشارآة، في التمريانات العسكرية حيث  " 2002نيسان / صرحت األوروغواي في أبريل  •
 .42"تستخدم األلغام المضادة لألفراد

، الوفد الزيمبابوّي قدم تصريح تفصيلي حول فهم دولتهم للعمليات  2002أيار /مة في مايو خالل اجتماع اللجنة الدائ   •
 ":المساعدة"المشترآة و 

و  . قواتنا لن تساهم بشكل مباشر أو بأي شكل آخر في أي عملية محظورة من قبل المعاهدة أينما آانت العملية       
سر مباشرًة في حدود النشاط الموضوع قيد الخالف، و   يجب أن يف" مساعدة"لذلك من وجهة نظرنا نعقتد أن مصطلح 

المشارآة الفعلية تعني أيضًا المشارآة الحقيقية في؛ حمل، زرع و  .. يجب أال يطبق بشكل حر أو أن يعطى تفسيرًا واسعًا 
مشارآتنا  . رادالتدريب على استخدام األلغام، إنتاج، توزيع، تشجيع أو تحريض أحد ما على استخدام األلغام المضادة لألف        

  يعني المشارآة المباشرة 1المتواضعة تهدف إلى القول أن مصطلح المساعدة و المشارآة الفعلية في مضمون المادة        
 . 43أو إنتاج األلغام المضادة لألفراد  /  أو تقديم المساعدة على استخدام، نقل، و    المقصودة و بكامل العلم

                                                 
 .2002شباط /  فبراير 13رلمان، في الب) 02:619/2001(  آنا ليندث، وزيرة الخارجية، رد آتابي للسؤال   41
ألفارو مورزينيغر، المدير العام، شؤون . ، آما ُقدم للمرصد العالمي لأللغام من قبل د2002نيسان /  أبريل 5  رد الجيش الوطني على استفسار المرصد العالمي لأللغام في  42

 .ترجم من قبل المرصد العالمي لأللغام. 2002نيسان /  أبريل 10السياسة الدولية، وزارة الخارجية، رسالة التغطية مؤرخة في  
 31هذا التصريح الكتابي غير مؤرخ، و لكن تم تسليمه في . 2002أيار /  مايو 31، جنيف، 1المادة : مداخلة زيمبابوي للجنة الدائمة لألوضاع العامة و عمليات المعاهدة  " 43

 .صريح الكامل أعيد طبعه في تقرير الكامل لكل دولةالت. التأآيدات في النسخة األصلية. 2002أيار / مايو 
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رضية تؤمن أن مسألة تحديد شرعية مشارآة دول األطراف في عمليات مشترآة       ما زالت الحملة الدولية لحظر األلغام األ     

مع قوات مسلحة تستخدم األلغام المضادة لألفراد يعد سؤاًال مفتوحًا، و بأن المشارآة في هذا النوع من العمليات يخالف روح            
تلح على الدول غير الموقعة على المعاهدة بأال    آما نادت الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية الدول األطراف بأن     . المعاهدة

تستخدم األلغام المضادة لألفراد في العمليات المشترآة، و أن ترفض المشارآة في عمليات الموحدة حيث تستخدم األلغام المضادة      
مها لأللغام المضادة     لألفراد، آما يجب على دول األطراف أن توضح طبيعة مساعدتها للقوات المسلحة األخرى التي يحتمل استخدا        

 .لألفرام، و أن توضح آراءها حول مشروعية عملياتها العسكرية مع هذه القوات المسلحة في إطار معاهدة حظر األلغام     
 

 عبور األلغام األجنبية المضادة لألفراد 
ألفراد الوارد في     األلغام المضادة ل " نقل"من الواضح أن دول األطراف لها آراء مختلفة أيضًا حول ما إذا آان الحظر          

القضية الرئيسية تكمن حول ما إذا آان يمكن لطيران أو لسفن أو مرآبات    . 44)ترانزيت" (عبورها"المعاهدة ينطبق أيضًا على  
و من المحتمل اإلنطالق من، التزود بالوقود، أو إعادة         (الدول غير األطراف التي تحمل األلغام المضادة لألفراد المرور خالل        

: الحملة الدولية لحظر األلغام تؤمن أنه    .  دولة من دول األطراف و هي في طريقها إلى نزاع ستستخدم فيها هذه األلغام  )التخزين في
إذا سمحت الدول األطراف بكامل رغبتها عبور األلغام المضادة لألفراد و المخصصة لألستخدام في القتال، فأن حكومتها بكل تأآيد              

 بالتالي تخرق المادة األولى حول حظر المساعدة في أي فعل ممنوع من قبل المعاهدة، و من         تنتهك روح معاهدة حظر األلغام،  
اللجنة الدولية للصليب األحمر أيضًا عبرت في رأيها أن المعاهدة تحظر أيضًا    . المحتمل منتهكة المادة األولى حول حظر النقل 

 .عبور
 . للمرصد العالمي لأللغام مواقفها إزاء عملية عبور األلغام المضادة لالفراد  خالل فترة هذا التقرير، العديد من الدول األطراف بينت      

من جهة ثانية فإن المادة األولى    "، صرحت البرازيل أن 2002شباط / خالل اجتماع اللجنة الدائمة في األول من فبراير    �
ص آان، بشكل مباشر أو غير تخزين، االحتفاظ أو نقل ألي شخ"بأن ال يتم : وضحت مجموعة من الواجبات المتمثلة 

 ". مباشر، األلغام المضادة لألفراد 
ليس على أراضي البرازيل أية   . و من وجهة نظر البرازيل أن الواجب المذآور ينطبق على األلغام األجنبية األرضية   

ودها الوطنية من   ألغام أجنبية مضادة لألفراد و لن تسمح، تحت أي ظروف آانت، أي نقل لأللغام المضادة لألفراد عبر حد  
 .45أجل غرض ُحظر من قبل المعاهدة 

اإلتفاقية ال تمنع عبور  " 2002شباط /  من فبراير 13آررت اإلدارة الكندية للدفاع الوطني في تصريح لها مؤرخ في   �
ولة إلى األلغام المضادة لألفراد، و التي تعتبر عملية إنتقال لأللغام المضادة لألفراد في حدود الدولة ذاتها، أو من د  

و مع ذلك فأن آندا ال تسمح باستخدام أراضيها، معداتها أو أفرادها بهدف عبور األلغام المضادة  . قواتها في الخارج
 .46"لألفراد

                                                 
النمسا، آرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، : دول األطراف التالية، صرحت أن عبور األلغام المضادة لأللغام محظور 2001في تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام   44

آندا، ألمانيا، اليابان و النرويج أشاروا إلى أنهم يؤمنون بأن عبور األلغام . سلوفاآيا، جنوب أفريقيا، اسبانبا و سويسرافرنسا، غينيا، إيطاليا، ناميبيا، نيو زيالند، البرتغال، 
 .المضادة لألفراد مسموح

 .2002شباط / مداخلة البرازيل للجنة الدائمة حول األوضاع العامة و عمليات المعاهدة، جنيف، األول من فبراير  45
 .2002شباط /  فبراير BG-02.007 13 وثيقة DND، "لكندية و األلغام المضادة لألفرادالقوات ا  " 46
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تعتبر أن معاهدة أوتاوا ال تنطبق حرفيًا على  "، أشارت ألمانيا أنها 2002أيار / خالل أجتماع اللجنة الدائمة في مايو   •

 حول تواجد القوات األجنبية في جمهورية ألمانيا الفدرالية و أنها مقيمة         1954 بناء على إتفاقية  قوات التحالف، حيث
بالتالي أي معدات عسكرية أو قوات تحالف   . بشكل دائم في ألمانيا، إال إذا آانت الدولة المرسلة نفسها طرفًا في المعاهدة    

بالتالي    .  من إتفاقية أوتاوا  1دة أو الرقابة األلمانية حسب المادة  مقيمة و تقع في إطار هذه اإلتفاقية ال تعتبر تحت السيا  
ألمانيا لن تعلق على عبور أو تخزين للعتاد العسكري و التجهيزات التابعة لهذه القوات التحالفية و لن تقدم تقارير حول   

 .47"مخزون األلغام للدول غير الموقعة على المعاهدة على أراضيها
 لن تتحمل أي GOJأن حكومة اليابان  " صرحت وزارة خارجية اليابان، 2001تشرين األول / في الثالث من أآتوبر  •

 .48"مسؤولية للحيلولة دون أو منع نقل األلغام من قبل القوات المسلحة األمريكية   
 سكرتارية خارجية ساموا صرحت أن ساموا ال تصدر و ال تستورد و ال تخزن ألغامًا مضادة         2002آذار  / في مارس  •

 .49ألفراد، آما أنها ال تجيز نقلها عبر أراضي ساموا ل
بناء على إفادة وزارة الخارجية السولفينية أن عملية عبور األلغام المضادة لألفراد عبر األراضي السلوفينية تخضع        •

 .50للتشريع الوطني، المدمجة مع معاهدة حظر األلغام و إفاقية األسلحة التقليدية   
 بأن األلغام المضادة لألفراد التابعة للواليات المتحدة        2002آذار / الكومنويلث في مارس  صرح مكتب الخارجية و شؤون    �

وسع  . 51األمريكية لم تعبر، أو تخزن أو تحتفظ في أقليم المحيط الهندي التابع لبريطانيا خالل سير العمليات في أفغانستان    
و فيما يخص . 52 ليدرج االقليم البريطاني الخارجي2001التشريع الثانوي في ظل قانون األلغام االرضية بنوده في العام 

عبور األلغام المضادة لألفراد عبر حدود المملكة البريطانية من قبل الدول غير األطراف في المعاهدة، مكتب الخارجية و          
 هذا النوع من    بأنه قد تلقى استشارة قانونية بأن 2002آذار  / شؤون الكومنويلث أفاد في تقرير إلى البرلمان في مارس      

 .53العبور يناقض إلتزامات المملكة البريطانية تجاه المعاهدة  
عملية المساعدة في التجهيزات العسكرية من أجل العمليات الحلفاء العسكرية في أفغانستان و في غيرها من المناطق تتطلب       

كري المخصص ألفغانستان أو لغيرها و التي تعبر فعلى دول األطراف التأآد أن العتاد العس   . اإلهتمام العاجل من قبل دول األطراف
 . أراضيها ال تحتوي على األلغام المضادة لألفراد  

 
 ُأرسلت وحدات مهندسي الجيش األمريكي إلى 1999األحداث السابقة أشارت بأن هذه القضية ليست نظرية، ففي العام  

آجزء من مهام قوات )  األنظمة األلغام البرآانية المختلطة   وMOPMS(البانيا مع ألغام مضادة لألفراد و مع أجهزة التحكم بها      
خالل وقت هذا   . معظم وحدات الجيش األمريكي المستخدمة إنطلقت من قواعد في ألمانيا   . الصقر لدعم العمليات في آوسوفو  

 .االستخدام ألبانيا آانت دولة موقعة على معاهدة حظر األلغام و ألمانيا آانت دولة طرف فيها   

                                                 
 ,2002أيار /  مايو 27، جنيف، 1  تصريح ألمانيا للجنة الدائمة لألوضاع العامة و عمليات المعاهدة حول المادة  47
 .2001أيلول / سبتمبر20عسكرية و رقابة األسلحة، مكتب السياسة الخارجية، وزارة الخارجية،    رد آتابي للحملة الدولية لحظر األلغام األرضية من قبل آتائب المعدات ال 48
 .2002آذار / مارس 11سيال نيابة عن سكرتارية الشؤون الخارجية في ساموا، .   رسالة إلى نيل ماندر، الحملة النيوزلندية ضد األلغام األرضيد، من بيرينا ج 49
 .2002آذار / مارس 14صد العالمي لأللغام من ارينا غروزيك، إدارة العالقات السياسية الدولية، وزارة الخارجية،    رد على استفسارات المر 50
 W 1298.، قائمة2002آذار /  مارس 15، هانسارد   51
 818. ، ص2001مرصد العالمي لأللغام  للعام تقرير الالحدود االقليمية البريطانية الخارجية، وردت في  . W 1155، قائمة 2002شباط /  فبراير 26، هانسارد   52
 .W 812، قائمة2002آذار /  مارس 26، هانسارد   53
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 ن األلغام األجنبية المضادة لألفراد تخزي

تؤمن الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية بأن الدولة الطرف التي تسمح ألي حكومة أو آيان بتخزين األلغام المضادة          
ية أو  لألفراد على أراضيها تنتهك روح المعاهدة، آما أنها ستنتهك حرفية المعاهدة إذا آان هذا التخزين يتم تحت السيادة الشرع 

 .سيطرة الدولة الطرفذ   
(النرويج : الواليات المتحدة األمريكية تخزن ألغامها المضادة لألفراد عـلى األقـل عـلى أراضي خمس دول أطراف           

و آذلك   ) 10.000(، المملكة المتحدة فـي دييغو جارسيا   )11.000(، قـطر )112.000(، ألـمانيا )115.000(، اليابان )123.000
إيطاليا و : المخزون األمريكي لأللغام المضادة لألفراد أزيل من دولتين طرف   ). 1.100(قعة على المعاهدة اليونان في الدولة المو 

 . اسبانيا
ألمانيا، اليابان و المملكة المتحدة ال تعتبر أن المخزون األمريكي لأللغام يقع تحت سيادتها الشرعية أو سيطرتها، بالتالي      

المملكة المتحدة آررت رأيها إزاء هذا الموضوع في مايو  . األلغام أو تدابير التطبيق الوطنية لديها ال تخضع لشروط معاهدة حظر 
نود التأآيد أن مخزون األمريكي لأللغام المضادة لألفراد ال تقع تحت سيادتنا الوطنية أو سيطرتنا بالتالي ال تقع  "، 2001أيار /

و نحن ملتزمين تجاه واجباتنا المتعلقة بمخزون األلغام التي تقع   . ق بهذه األلغامفيما يتعل .. 4علينا أية مسؤولية حسب المادة  
  .54"تحت سيادتنا و سيطرتنا

آذار    / من تحفاظات النرويج في اإلتفاقية الثنائية الموقعة مع الواليات المتحدة أن تقوم األخيرة بإزالة األلغام بحلول مارس        
 من معاهدة حظر األلغام المتعلق بتدمير مخزون األلغام الواقع تحت 4يج لتذعن لنص المادة  ، ألنه يمثل الموعد النهائي للنرو  2003

 . النرويج لم تكشف علنًا عن الحال أو التقدم الذي أحرزته الجهود إلزالة األلغام األمريكية     . سيادتها أو سيطرتها 
خصوص تقديم التوضيحات حول هذه القضية،   ألول مرة إستجابت قطر لمطالب الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية ب  

فيما يتعلق بمسألة شرعية العمليات المشترآة مع الدول غير الموقعة و التي لها عالقة بتخزين، استخدام، األلغام المضادة  "قائلة 
ه غير معروف ما إال أن. 55"لألفراد أو نقلها أو عبورها، نحن نؤآد لكم بأن قوات الجيش القطري لم يمارس أي من هذه األعمال

 .إذا آانت هذه السياسة منطبقة بشكل مساٍو على العمال الوطنيين الموظفين في العمليات أو صيانة معدات المخازن     
حيث يحتمل قيام القوات الروسية المتمرآزة   . هناك أيضًا بعض مخاوف حول المخزون الروسي لأللغام المضادة لألفراد     

 بتخزين األلغام المضادة لألفراد فيها، و التي أفضت إلى االستخدام األخير  - في المعاهدة   التي تعد دولة طرف –في طاجكستان 
آما أنه غير معروف ما إذا آانت قوات حفظ السالم الروسية تمتلك       . األفغانية-لأللغام من قبل القوات الروسية على الحدود الطجيكية        

 . الدولة الطرف  – إقليم إنفصالي عن ملدوفا  –فا  ألغامًا مضادة لألفراد في بريدنيستروفي جمهورية ملدو  
 

 ألغام من صنف آليمور  
و التي تستخدم عن طريق   ) الذخائر الشظوية القابلة للتوجيه  (معاهدة حظر األلغام تجيز األلغام التي من صنف آليمور  

و رغم أنه ليس إلزاما     . ضحية محظوربالتالي، فإن استخدامها عن طريق السقاطة السلكية التي تتفعل بواسطة ال        . التحكم عن بعد
 معلومات  7قانونيا إال أن الحملة الدولية لحظر األلغام االرضية تؤمن أنه على الدول األطراف تضمين في تقرير الشفافية للمادة          

في هذا سيسهم  . حول مخزونها من ألغام آليمور و الخطوات التي أتبعت من أجل ضمان استخدامها عن طريق التحكم عن بعد    
 . توحيد و تحقيق الفاعلية لممارسات دول األطراف إزاء قضية الغام آليمور  

                                                 
 مايو  11، "وثيقة المرصد العالمي لأللغام للحقائق : تقرير التقدم المحرز: مخزون األلغام المضادة لألفراد و تدميرها"  التمثيل الدائم للمملكة المتحدة في مؤتمر نزع السالح،  54

 . 2001ار أي/
/  يوليو Qw/1/3-187/2002( ،3مرجع، (  رسالة من حمد بن جاسم بن جبر الثاني، وزير الخارجية لدولة قطر لمنسقة الحملة الدولية لحظر األلغام اليزابيث برينستين    55

 .).س.ترجم من قبل السفارة القطرية، واشنطن د  (2002تموز 
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 دولة من دول األطراف قررت االحتفاظ بمخزونات عملية من       15 أفاد أن  2001تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام    

وزيلندا، النرويج، سـلوفاآيا، الـسويد، سويسرا و   أستراليا، النمسا، آـندا، آلومبيا، الدانمارك، هنغاريا، هولندا، ني: ألغام آليمور
 دولة عن طريق إنضمام آرواتيا،  22، اتسعت هذه القائمة لتضم 2001أيار / خالل فترة هذا التقرير، و منذ مايو . المملكة المتحدة 

يالند في السنة الماضية، آرواتيا و و آما هو الحال مع هوندوراس و تا . اإلآوادور، ألمانيا، ماليزيا، مالدوفا، الفلبين، و سلوفينيا 
ألمانيا أفادت في تقريرها . األآوادور راجعت مخططاتها األولية حول تدمير مخزونها من ألغام آليمور و قررت االحتفاظ بها  

لكنها  و 2001 بهدف التدمير في العام    M18A1 لغمًا من ألغام آليمور من نوع    38,959 أنها تلقت  7السنوي للشفافية حسب المادة    
 . لم تشر إلى مصدر هذا التحويل 

صرح ممثلي العديد من دول األطراف أنه تم إتخاذ التدابير الالزمة لضمان أن ألغام آليمور الموجودة لديهم ال تتفعل عن         
: هذه الدول . طريق الضحية أو بأنها قامت بتدمير تلك الذخائر التي تتفعل عن طريق سقاطات سلكية أو صمامات ميكانيكية   

فقط السويد شرحت في   . أستراليا، ألنمسا، آندا، الدانمارك، ماليزيا، هولندا، النرويج، السويد، سويسرا، تايالند و المملكة المتحدة        
 عن التدابير المتخذة من أجل تعديل ألغامها من صنف آليمور، و النرويج قدمت عرضًا تقنيًا مفصًال بخصوص    7تقريرها للمادة 

 .لماضية خالل إجتماع المجلس غير الدوري  هذا الموضوع السنة ا   
  3عشر دول أشارت إلى نيتها في تدمير مخزونها من ألغام آليمور، غير تلك التي قررت اإلحتفاظ بها حسب نص المادة    

ديا، آل   بوليفيا، البوسنة و الهرسك، بلغاريا، آمبو   : ألغراض التدريب أو البحوث، أو عدم رغبتها في اإلحتفاظ بألغام آليمور البته    
فرنسا، رومانيا و اليمن أآدت للمرصد العالمي لأللغام أنها ال تملك ألغامًا   . سلفادور، إيطاليا، األردن، نيكاراغوا، بيرو و ترآمنستان 

 . من صنف آليمور
أنتجت، أستوردت أو خزنت ألغامًا من صنف : ال توجد أي مؤشرات من دول األطراف التالية تدل على أنها في وقت ما   

 .   اريتريا، موزمبيق، جنوب أفريقيا و زيمبابوي: يمور في تعليقها إزاء هذه القضية آل
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  القضايا اإلنسانية لأللغام 
 

 التطورات في القضايا اإلنسانية لأللغام  
  مع دنو السنوية الخامسة لمحادثات و التوقيع على معاهدة حظر األلغام، إنه لمن الجدير باإلشارة إلى التطورات الكبيرة              

ففي الواقع علية إزالة األلغام تطورت خالل العقد الماضي من نشاط عسكري  . التي طرأت على الجانب اإلنساني لقضايا األلغام
هذا طرأ في أعقاب تأسيس البرامج الريادية للقضايا اإلنسانية لأللغام في   . بحت إلى مبادرة إنسانية و تنموية أآثر تعقيدًا و تنظيمًا

برامج االستطالع و التقييم، التوعية التعليمية بمخاطر األلغام، مساعدة الناجين من   ). آردستان(يا و شمال العراق أفغانستان، آمبود
األلغام أصبحت أآثر تكامًال مع البرامج اإلنسانية إلزالة األلغام ألن لب القضايا اإلنسانية لأللغام أصبحت مبنية على المجتمعات     

العوامل . على المجتمعات ) UXO(ور حاليًا حول آيفية تخفيف آثار األلغام و الذخائر غير المنفجرة  اإلهتمام األعظم يد . المحلية
اقتصادية أصبحت تؤخذ بعين اإلعتبار و بشكل متصاعد خالل إجراءات تخصيص الموارد، التخطيط و تنفيذ عمليات          -السوسيو  

 .56قضايا األلغام
 :ته القضايا اإلنسانية لأللغام خالل العقد المنصرم تتضمنبعض التطورات الرئيسية  في التقدم الذي احرز

 وطنية؛/ المزيد من العاملين المتطوعين في مجال القضايا اإلنسانية لأللغام في الحقل، بما في ذلك الهيئات األهلية     •
 المزيد من العمالة التجارية العاملة بشكل متوافق مع األولويات اإلنسانية؛    •
 العاملين في قضايا األلغام، الممولين و حكومات الدول الملغومة؛    التنسيق المتزايد بين    •
 اإلعتراف بضرورة تقديم المساعدة المناسبة و اآلنية في الحاالت الطارئة من القضايا اإلنسانية؛     •
 االهتمام المتزايد للمهارات اإلدارية و التطوير المهني للعاملين في مجال القضايا اإلنسانية لأللغام؛    •

 .الواسعة و المتنوعة في أصناف األدوات المتاحة للعاملين في القضايا اإلنسانية لأللغام     الزيادة   �
 .تطوير المعايير الدولية لقضايا األلغام   •
 .تزايد تحديد المهام األولية بناء على اآلثار، و قياس مخرجات البرامج بناء على شروط الجودة أو الكيفية     •
ن قوام الضرورات و األولويات على المستوى المحلي و ضرورات و أولوليات البنية      اإلدراك المتنامي ألهمية الموازنة بي  •

 التحتية على المستوى اإلقليمي و الوطني؛  
اإلدراج التدريجي لمنظومات تعمل على تأمين خطط ما بعد تطهير األراضي و ضمان استخدام األراضي المطهرة حسب            •

 .المراد
ة المشترآة في القضايا األنسانية لأللغام إزداد خالل العقد المنصرم إلى أآثر من    عدد المنظمات غير الحكومية اإلنساني  

وفي نفس الوقت إزداد و بشكل مضطرد وقوع المسؤوليات       . ثالثة أضعاف بعد أن آان مجرد حفنة معدودة بأصابع اليد الواحدة      
هذا   ). MACs( إنشاء المراآز الوطنية لقضايا األلغام      المتعلقة بالقضايا اإلنسانية لأللغام على الهيئات الوطنية و ذلك من خالل     

باإلضافة إلى تزايد إشتراك العاملين في المجال التجاري بشكل    . مؤشر إلرتفاع مستوى اإللتزام و اإلشتراك الفّعال في قضية األلغام  
 .يتناسب و متطلبات األولويات اإلنسانية آما يطالب به المانحين و الدول المتأثرة باأللغام   

حيث تلتقي مجموعة  . التطور المستمر في عملية التنسيق على المستوى الوطني، اإلقليمي و العالمي خالل العقد الماضي   
شهريًا آآلية تنسيقية لكيانات األمم المتحدة العاملة في القضايا  ) IACG(التنسيق المتبادل بين الهيئات العاملة في قضايا األلغام    

 - مثل الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية   -الوقت ذاته تشكل مجموعة التسيق هذه مع الشرآاء الرئيسين  اإلنسانية لأللغام، و في 
تجتذب الممولين الرئيسيين من   ) MASG(أخيرًا مجموعة الدعم في قضايا األلغام  ). SCMA(اللجنة التوجيهية في قضايا األلغام  

 .أجل تفعيل الوسائل الموجودة لتعبئة الموارد   

                                                 
تقرير المرصد إنظر الدراسات الواردة عن آل دولة على إنفراد، و من أجل الحصول على المراجعة إنظر ملخص . في المراجعة  تمويل برامج قضايا األلغام غير مدرجة  56

 .2002العالمي لأللغام للعام 
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إجتماعات اللجنة الدائمة إلزالة األلغام، للتوعية التعلمية بمخاطر األلغام، و تقنيات إزالة األلغام في معاهدة حظر األلغام           

التي تتم مرتين في السنة زادت من فرص التفاعل بين مختلف الفاعلين في مجال القضايا اإلنسانية لأللغام و خاصة ممثلي حكومات   
 إعترفت اللجنة الدائمة أنـه يمكن تعزيز التنسيق بين مختلف الـنشطاء و الشفافية في النشاطات      2002ي العـام فـ. الـدول الملغومة   

 تضمن االجتماع جلسة عن    2002آانون الثاني  / في يناير . من خالل تفحص برامج قضايا األلغام في الدول الملغومة الرئيسية    
العديد من الفاعلين استغلوا فرصة االجتماعات النظامية لمعاهدة حظر . 2002أيار / أفغانستان، تبعتها جلسة عن موزمبيق في مايو 

األلغام من أجل إجراء المحادثات و الحوارات غير الرسمية، مستخدمين التسهيالت المتوفرة في مرآز جنيف الدولي لإلزالة          
 ). GICHD(اإلنسانية لأللغام 

 في عدد من المناطق و على وجه الخصوص        2002 و 2001لغام في العامين تطلب توفير اإلستجابة الطارئة لقضايا األ  
) UNMAS(لخدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام ) ERP(حاليًا يتم العمل على تطوير مشروع االستجابة الطارئة . في أفغانستان

الستجابة الطارئة استجابًة لحالتين أنسانيتين لقد تم تطوير مشروع ا. بالتعاون مع عدد آخر من شرآاء األمم المتحدة لقضايا األلغام
 و الهدف من ذلك تطوير منظومة تتيح للمجتمع الدولي االستجابة     – 2000 و اريتريا في العام 1999 آوسوفو في العام  –طارئتين 

ع االستجابة الطارئة سيعمل مشرو. اآلنية و الفعالة لطواريء العمليات اإلنسانية و حفظ السالم ذي التكوين المرتبط بقضايا األلغام     "
. 57"على تحديد األولويات الفورية للطواريء اإلنسانية في قضايا األلغام و لن تحاول التخطيط لعمليات خارج نطاق هذه المرحلة       

 . و التي قاعدتها في موزمبيق" قوات التفاعل السريع إلزالة األلغام "إضافة إلى ذلك فإن الواليات المتحدة مولت عملية تأسيس    
بما أن منظومة القضايا اإلنسانية لأللغام تتسع و تتطور، فإن الحاجة للمزيد من العاملين المجهزين بالمهارات اإلدارية           

مكتب األمم المتحدة اإلنمائي يعمل على تنسيق الجهود في عمليات تدريب اإلدارة و آذلك توطيد   . المحترفة أصبحت ضرورة ملحة
و في نفس الوقت، وجه المزيد من االهتمام إلى     . مراآز قضايا األلغام آجزء من مهام بناء المهاراتتبادل الموظفين بين مختلف   

البحث الموضوعي في المجاالت الجديدة و المتطورة من القضايا اإلنسانية لأللغام، آما هو مدون في الدراسات الجديدة لمرآز                
 .ية من القضايا اإلنسانية لأللغام اقتصاد-جنيف الدولي لقضايا األلغام في الجانب السوسيو   

من قبل " صندوق األدوات   "من التطورات اإليجابية في مجال تطبيقات تقنيات قضايا األلغام هو االستخدام المتزايد لفكرة      
ام و فمفهوم صندوق األدوات يقوم على أستخدام سلسلة من المناهج مثل الرصد اليدوي و اآللي لأللغ    . العاملين في قضايا األلغام

مثال واحد عن عملية    . باستخدام الكالب في عمليات إزالة األلغام، من أجل أختيار التطبيق األمثل للمنطقة التي تحتاج إلى التطهير        
تقليص مساحة األراضي حيث في البداية تستخدم الوسائل اآللية و الكالب من أجل التحقق من المناطق و فيما بعد وضع الحدود         

النتيجة الواضحة لهذه العمليات هي السرعة المتزايدة لعمليات إزالة األلغام، و التي         . ب اإلزالة اليدوية األلغام  للمناطق التي تتطل 
 . تعني المردود اإليجابي إلزالة لأللغام و المزيد من األراضي المسلمة للمدنيين و في وقت أقصر      

يد من األمان و المردود الفّعال عن طريق تقديم اإلرشادات،    إن تطور المعايير الدولية لقضايا األلغام، أدى إلى توفير المز   
 . توطيد المباديء و أيضًا في بعض الحاالت تحديد المتطلبات و المواصفات الدولية     

هذا جلي من خالل المطالب   . هناك إهتمام متصاعد و قبول بين الممولين للتطورات الرئيسية في القضايا اإلنسانية لأللغام 
المزيد من الحكومات . زيد من الصرامة و التنوع في متطلبات مخرجات و عائدات مساهماتهم المالية لقضايا األلغام  العالية و الم

آل من الدول الممولة و الدول المتأثرة          . و منخرطة في تصميم البرامج و تعيين أهداف عمليات إزالة األلغام   / تهتم بشكل متزايد بـ 
 .تيجياتها و سياساتها لبرامج الدعم باأللغام تعيد النظر و تجدد سترا 

                                                 
/  يناير29أللغام و تقنيات األلغام، جنيف، خالل اجتماعات اللجنة الدائمة إلزالة األلغام، التوعية بمخاطر ا) UNMAS( انظر تصريح خدمات األمم المتحدة لقضايا األلغام  57

 .http://www.gichd.ch/pdf/mbc/SC_jan02/speeches_mcl/Barber_MC.pdf  على العنوان التالي 2002آانون الثاني 



 35

 
صدرت مؤلفات  . التجربة العملية لعقد من الزمن حفزت الحاجة لجمع و تقييم النشاطات من أجل ضمان تحقق األهداف 

 آتب من "تقييم برنامج األمم المتحدة في آوسوفو  : الرغبة في اإلصغاء "عن تقييم برامج الدول في العام الماضي تحت عنوان  
هذا النوع     . البنك الدولي   "اقتصادية لقضايا األلغام في أفغانستان؛ تحليل للمساعدات   -اآلثار السوسيو "موعة براآسيس و  قبل مج

في (المساعدة الدانمارك الكنسية    : من التقييم ينفذ جنبًا إلى جنب مع التقييم الداخلي الذي تنفذة المنظمات غير الحكومية مثل   
و المنظمة النرويجية للمساعدة      ) في أفغانستان(، منظمة المعاقين الدولية بلجيكا   )في اثيوبيا(لية ، منظمة المعاقين الدو )آوسوفو
 ).في أنغوال و موزمبيق(الشعبية 

 
 الوفاء بموعد السنوات العشر لمعاهدة حظر األلغام 

دولي في منظومة القضايا    رغم التطورات اإليجابية خالل العقد المنصرم ما زال علينا أن نراقب ما إذا آان المجتمع ال         
لعل هذا التحدي المرعب أآثر صعوبة   . اإلنسانية لأللغام قادرًا على تنفيذ المهام في القريب و تحقيق هدف العالم الخالي من األلغام 

 .مما واجهته حرآة الحظر حين دعت لعولمة المعاهدة  
(يا األلغام التابعة للحملة الدولية لحظر األلغام      لفتت مجموعة عـمل قضا2002خـالل اجتماع اللجنة الدائمة في العام    

MAWG (     إنتباه دول األطراف إلى مسألة قدرات الدول األطراف المتأثرة باأللغام الوفاء بإلتزامها تجاه موعد العشر سنوات في
 دولة بين  47 هناك 2002تموز /  يوليو 31حتى .  من معاهدة حظر األلغام5تطهير األلغام المزروعة المنصوص عليه في المادة 

و بما أن أول موعد نهائي لبعض الدول المحدد     .  من المعاهدة5 دولة طرف موبوءة باأللغام و يتوجب عليها أن تذعن للمادة   125
 أقترب، أفادت مجموعة العمل لقضايا األلغام أنه من المهم إدراك هذا الموعد النهائي و بذل مجهود مضاعف عن طريق             2009في 

التمويل الواقعي و المناسب لقضايا األلغام؛ المزيد من المعلومات و مالءمتها لعملية إتخاذ القرار، تحديد           : حتياجات لـتحديد اال
 .األولويات و المهام في عمليات إزالة األلغام و الخطط الوطنية االستراتيجية لقضايا األلغام      

يات التمويل خالل السنوات الخمس الماضية وضحت     الدراسة التي أجريت على مخرجات اإلزالة اإلحصائية و مستو   
 من المعاهدة المعنية بإزالة األلغام المضادة لألفراد الموجودة       5تمامًا أن العديد من دول األطراف لن تتمكن من الوفاء بإلتزام المادة   

طيع برامج اإلزالة الوفاء بالموعد     و يمكن تقديم الطلب لتمديد المدة أآثر من عشر سنوات في الحاالت التي ال تست        . في األراضي
أن من حق آل دولة طرف في البحث عن التعاون و المساعدة من الدول          ) التعاون الدولي و المساعدة      (6النهائي، فـقد أوردت المادة 

 ". التي بمقدورها القيام بذلك"األطراف األخرى 
إعداد البرامج      : لهذا التمديد، بما في ذلك   طلب تمديد الموعد يجب أن يحتوي على شرح مفصل لألسباب التي دعت      

الوطنية إلزالة األلغام و وضعها الجاري؛ اإلمكانات المادية و الفنية المتوفرة لدى الدولة الطرف لعمليات إزالة و تدمير آل األلغام    
طلب التمديد يجب أن    . الموبوءة المضادة لالفراد؛ الظروف التي تعيق الدولة الطرف من تدمير ألغامها المضادة لألفراد في المناطق              

ُيصادق عليه من قبل الغالبية العظمى من دول األطراف الحاضرة خالل اجتماع دول األطراف أو مؤتمر االستعراض حيث  
 .يمكن تجديد طلب التمديد . يعرض الطلب

 
 مشكلة األلغام األرضية

إضافة إلى ذلك إحدى    . UXO(58( غير المنفجرة   دولة موبوءة باأللغام و الذخائر   90وجد المرصد العالمي لأللغام أن     
و التي ال تعد دوًال على الصعيد العالمي، و لكن المرصد العالمي لأللغام             ) مشار إليها بالخط المائل في الجدول   (عشرة منطقة أخرى  

جد األلغام المضادة لألفراد  في العديد من هذه الدول غالبًا ما تتوا  . أجرى عنها االبحاث و التقارير لوضعها الخاص لكونها ملغومة
 . مع األلغام المضادة للمرآبات و الذخائر غير المنفجرة  

                                                 
ر المنفجرة و األلغام التي تعود إلى عهد الحرب  و لكن أضيفت هنغاريا بسبب المعلومات المتزايدة حول توسع األراضي الموبوءة بالذخائر غي.  إنه نفس عدد السنة الماضية 58

 .العالمية الثانية، بينما تنزانيا اسقطت من القائمة ألن األدلة تشير إلى أن مشكلة األلغام مقتصرة على القسم البوروندي من الحدود
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و التي يعود تاريخها إلى النزاعات التي     ) ERW(حفنة من هذه الدول تعاني فقط من ميراث مخلفات الحرب المنفجرة   
ة و الذخائر غير المنفجرة في هذه الدول ما زال         التهديد المديد لهذه األلغام األرضي     . جرت خالل النصف األول من القرن الماضي    

 .يعرض المدنيين للخطر
 

 الذخائر غير المنفجرة في العالم اليوم / مشكلة األلغام األرضية 
 

 أفريقيا األمريكتان  الباسيفيك-آسيا آسيا الوسطى/أوروبا شمال أفريقيا/ الشرق األوسط
 أنغوال  تشيلي أفغانستان  ألبانيا الجزائر 

 ديبورون آالومبيا بنغالدش أرمينيا مصر 
 تشاد آوستا ريكا  )ميانمار (بورما  أذيربجان  إيران 

 جمهورية آونغو   آوبا آمبوديا روسيا البيضاء العراق 
 آونغو الديموقراطية   أآوادور  الصين البوسنة و الهرسك  اسرائيل
 جيبوتي آل سلفادور   الهند آرواتيا  األردن 
 إريتريا  غواتيماال لشمالية آوريا ا قبرص  الكويت
 إثيوبيا هوندوراس   آوريا الجنوبية جمهورية التشيك  لبنان
 غينيا بيساو نيكاراغوا  الوس  الدانمارك  ليبيا

 آينيا البيرو منغوليا إستونيا المغرب 
 ليبيريا فولكالند مالفيناس  النيبال جورجيا  عمان 

 مالوي   باآستان  اليونان  سوريا 
 موريتيانيا  الفلبين غاريا هن تونس
 موزمبيق   سريالنكا  آرغيزستان   اليمن

 ناميبيا  تايالند التفيا شمال العراق  
 النيجر  فييتنام ليتوانيا فلسطين 

 رواندا  تايوان السابقة . ي.مقدونيا ج الصحراء الغربية
 السنغال   مولدوفا  
 سيراليون    بولندا 
 الصومال   روسيا  
 السودان    طاجكستان   
 ند سوازيال   ترآيا 
 أوغندا   أوآرانيا  
 زاميبا   أزبكستان  
 زمبابوي    يوغسالفيا  
 االرض الصومالية    ابخازيا 
    الشيشان  
    آوسوفو  
    ناغورنو آاراباخ   
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 االستطالع و التقييم 
 أدوات مهمة جدًا من أجل  االستطالع و التقييم. إن حجم و إدراك مشكلة أاللغام تختلف بشكل آبير من دولة إلى أخرى   

 .التحديد المنتظم لكل من المنطقة المشتبه بها و اآلثار التي تترآها األلغام على المدنيين و حياتهم اليومية    
تمكن الممولين و السطات الوطنية و منظمات إزالة األلغام من تحديد أولويات إزالة              ) LIS(استطالعات آثار األلغام   

يعمل آمنظمة منسقة لمعظم عمليات ) SAC(مرآز نشاط االستطالع   .59جوانب اإلنسانية و النتائج الفّعالة   األلغام المبنية على ال 
 مرآز نشاط االستطالع و شرآاؤه المتعاقدين ينفذون حاليًا أو يخططون لتنفيذ برامج استطالع آلثار األلغام         60.استالع آثار األلغام 

المجموعة االستشارية لقضايا ). األرض الصومالية  (ك، اريتريا، أثيوبيا و الصومال   أفغانستان، أذيرباجان، البوسنة و الهرس : في
ينفذون عملية استطالع آلثار األلغام في لبنان، آما أن ) VVAF(و مؤسسة محاربي أمريكا القدامى في فييتنام ) MAG(األلغام 

.  الفييتنامية من أجل تنفيذ عملية استطالع آلثار األلغام هناك   المؤسسة محاربي أمريكا القدامى في فييتنام تنتظر الموافقة من الحكومة   
، عمليات استطالع آثار األلغام نفذت في آل من آمبوديا، تشاد، موزمبيق، تايلند و اليمن و آذلك عملية 2001 و 2000في العامين 

 .االستطالع المعدلة للمستوى األول في آوسوفو   
هذه االستطالعات تنفذ من قبل عدد من     . املة تنفذ حاليًا في العديد من الدول  اإلستطالعات و التقييمات األخرى الش  
مثل المنظمات غير الحكومية، المنظمات الدولية، المكاتب الوطنية إلزالة األلغام، و الهيئات العسكرية، غالبًا ما تعمل    : الممثلين

 دولة    30د مختلف أنواع عمليات االستطالع و التقييم في   رص2001تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام  . بشكل مجموعات متحدة
نشاطات االستطالع أو التقييم نفذت . 2002 و النصف األول من العام 2001 في العام 34هذا االجمالي إرتفع إلى . 2000في العام 

اإلآوادور، اريتريا، اثيوبيا، غواتيماال، أفغنستان، ألبانيا، أنغوال، البوسنة و الهرسك، آمبوديا، تشاد، آرواتيا، : في الدول التالية  
إيران، األردن، الوس، لبنان، مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السابقة، موريتانيا، موزمبيق، نيكاراغوا، عمان، باآستان، الصومال،     

ابوي، و آذلك في ابخازيا، آورية الجنوبية، سريالنكا، تايالند، أوغندا، أوآرانيا، فييتنام، جمهورية يوغسالفيا الفيديرالية و زيمب      
 .و األرض الصومالية ) آردستان العراق (ناغورنو آاراباخ، شمال العراق 

 رصد أحد عشر نشاطاتًا تقييمًا نفذ من قبل خدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام    2001تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام   
 تم التقرير عن قيام خدمات األمم المتحدة لقضايا األلغام     2001 أيار  /منذ مايو  . 2001أيار /  و مايو   2000أيار  / بين مايو 

 .بنشاطات تقييم جديدة في قبرص، موريتانيا و السودان 
و تقدم ) GIS(تجمع بيانات لها عالقة بنظام المعلومات الجغرافي   ) IMSMA(نظام إدارة المعلومات لقضايا األلغام      

طق الملغومة، العمليات الميدانية، حوادث األلغام و غير من المعلومات المتصلة      لمدراء الفرق آخر المعلومات حول المنا 
ألبانيا، أفغنستان، أذيرباجان،  آمبوديا،  :  دولة هي22 أسس نظام إدارة المعلومات لقضايا األلغام في    2001في العام . بالموضوع

ا، موزمبيق، نيكاراغوا، البيرو، رواندا، سيراليون، تايالند و    تشاد، قبرص، اإلآوادور، اريتريا، اثيوبيا، استونيا، لبنان، مقدوني 
، مرآز جنيف الدولي لإلزالة    2002في منتصف عام . و االرض الصومالية) روسيا (اليمن و أيضًا آوسوفو، أوسيتيا الشمالية   

خدمي نظام إدارة المعلومات لقضايا   نيكاراغوا من أجل تقديم العون لمست-اإلنسانية لأللغام أسس أول مرآز دعم إقليمي في مناغوا 
 . األلغام في أمريكا الالتينية

 برنامج لقضايا األلغام في العام 13من باب المقارنة أفاد تقرير المرصد العالمي أنه تم إعداد نظم إدارة المعلومات في   
رة المعلومات لقضايا األلغام في آلومبيا،    أعدت برامج جديدة لنظام إدا    2002نيسان   / آانون الثاني و أبريل / و بين يناير  . 2000

 .جمهورية آونغو الديموقراطية، غواتيماال و السودان   

                                                 
المستوى الثاني تمثل االستطالعات الفنية التي تفحص عن وجود . ألول استطالعات آثار األلغام آانت توصف في السابق آعمليات استطالع آثار األلغام من المستوى ا 59

هذا النوع من االستطالعات أيضًا يجمع البيانات األخرى التي لها . األلغام و تساعد على تحديد المحيط الخارجي لحقول األلغام من اجل تسهيل عملية تأشير المناطق الخطرة 
 . عمليات إزالة األلغامصلة بالموضوع من أجل التخطيط التقني ل

 . أنظر مساهمة مرآز استطالع األلغام لملحقات هذا التقرير 60
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الشبكة اإللكترونية لبيانات قضايا    (E-Mine خدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام دشنت نظام     2001أيلول / في سبتمبر  
ات ذي الصلة باأللغام و التي تم إنشاؤها من أجل دعم المجهود  ، موقع على اإلنترنت يحتوي على آخر إصدارات البيان )األلغام

 و هـي تقوم على آم هائل من البيانات و نظم المعلومات     2002نـظام الشبكة اإللكترونية طورت خالل العام    . العالمي لقضايا األلغام 
 .و المواقع اإللكترونية  

 من معاهدة حظر    7رير الشفافية آما هو مطلوب في المادة   دول طرف موبوءة باأللغام أودعت تق 47 دولة من  31اجمالي  
الدول   .  المتعلقة بالتقرير حول قضايا األلغام 7 من عينات تقرير المادة G وF و Cصيغ . 2002تموز /  يوليو 31األلغام بحلول 

ل مراجعة التقارير المودعة   من خال.  للتقرير حول المواقع الملغومة في أراضيها     7 من عينات المادة  Cاألطراف تستخدم الصيغة   
العديد  . لم تورد أي معلومات عن موقع المناطق الملغومة      ) آل سلفادور، آينيا و أوغندا   (وجد المرصد العالمي لأللغام بأن ثالث دول      

 . Cمن الدول األطراف، بما فيها اليمن، أرفقت مستجدات استطالعات آثار األلغام مع الصيغة     
فقط تسع دول نفذ    .  هو العدد المحدود لعمليات التقييم و االستطالع المنفذة     Cالمتضارب للصيغة  السبب الوحيد لالستخدام    

فيها نوع ما من التقييم أو االستطالع، و الذي يساعد على إلقاء بعض الضوء على حجم و مميزات مشكلة األلغام في الدولة و   
 .سيسهل عملية التقرير 

 
 علميات إزالة األلغام 

 74 في 2002 و النصف األول من العام  2001ض التقارير نفذت بعض عمليات إزالة األلغام في العام حسب إفادة بع
لم يرصد أي نوع من أنواع    . من بينها عمليات إزالة األلغام لألهداف اإلنسانية، االقتصادية و العسكرية       . دول و عشر مناطق أخرى  
، ليبيريا، ليبيا، مالوي، منغوليا، )بإستثناء شمال العراق(لصين، آوبا، العراق أرمينا، ا :  دولة موبوءة16عمليات إزالة األلغام في  

 .، سوازيالند و أوغندا  )بإستثناء األراضي الصومالية  (النيبال، نيجر، آوريا الشمالية، باآستان، سيراليون، الصومال 
ثالث دول التي أفادت التقارير عن   . الية تم تلقي معلومات جديدة حول برامج إزالة األلغام في جهورية يوغسالفيا الفيدر     

 .بنغالدش، ناميبيا و الباآستان: 2001 لم تعلن عن أي برامج في العام  2000تنفيذ برامج إزالة األلغام فيها في العام 
طهير  بعد أن أعلن أن ت 2001 في حالة آوسوفو مرآز قضايا األلغام الذي يتم تنسيقه دوليًا أوقف عملياته في نهاية العام  

بينما ما زالت مستمرة عمليات إزالة األلغام صغيرة الحجم و تم       . المناطق الملغومة إنتهى بالوصول إلى المعايير الدولية المقبولة        
 .الكشف الحقًا عن طاقات أهلية هائلة قادرة على إزالة أية ألغام و ذخائر غير منفجرة 

زالة األلغام خـالل فترة هذا التقرير آانت تنفذ من قبل الجيش و    فـي حاالت آثيرة العمليات الوحيدة التي تم رصدها إل   
لوحدات الشرطة الوطنية، و التي آانت في الحقيقة استجابة     ) EOD(الهيئات المماثلة، آخبراء المخلفات العسكرية المنفجرة 

ة األلغام في جيبوتي، آينيا، السنغال،    نفذ الجيش علميات إزال . للضرورات تتطلب إزالة األلغام االرضية أو الذخائر غير المنفجرة     
في أزبكستان وردت بعض التقارير غير المؤآدة حول عميات محدودة إلزالة األلغام و التي يتنفذها   . يوغسالفيا، زامبيا و زيمبابوي

 القوات   في سريالنكا، الجيش و  . الجيش األزبيكي مع ذلك ال توجد هناك أي خطط إلزالة األلغام عن حدودها مع طاجكستان            
المتمردة نفذت علميات إزالة لأللغام من خالل برنامج التدريب الذي أجري لهم من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية و مساعدة               

بعض الدول خالل فترة هذا التقرير  . المتمرآزة في موزمبيق" قوات التفاعل السريع إلزالة األلغام "من عناصر الواليات المتحدة  
رصدت حاالت محدودة من العمليات العسكرية إلزالة األلغام و التي       . زالة األلغام من أجل تسهيل العمليات العسكرية    نفذت عمليات إ

 . الشيشان، آلومبيا، الهند و الفلبين  : نفذت ألهداف تكتيكية صرفة في
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ا، أنغوال، البوسنة و الهرسك،   أفغانستان، الباني:  دولة أو إقليم24المنظمات غير الحكومية المحلية و الدولية تعمل في   

آمبوديا، تشاد، آوستاريكا، آرواتيا، جمهورية آونغو الديموقراطية، اريتريا، غواتيماال، هوندوراس، الوس، لبنان، مقدونيا     
 العراق   جمهورية يوغسالفيا السابقة، موزمبيق، نيكاراغوا، سريالنكا، السودان و فييتنام، و آذلك ابخازيا، ناغورنو آاراباخ، شمال     

بدأت برامج اإلنسانية جديدة إلزالة األلغام في البانيا و مقدونيا جمهورية يوغسالفيا   . و األرض الصومالية) آردستان العراق(
 .السابقة

على الرغم من أنه ليس المؤشر الوحيد على التقدم المحرز في موضوع القضايا اإلنسانية لأللغام، إال إن حجم األراضي     
 : تتضمن2001 من الدول الرئيسية الموبوءة في العام   المطهرة في عدد 

 مليون متر مربع من  15,6برنامج األمم المتحدة لقضايا األلغام في أفغانستان أفاد أن الشرآاء المنفذين طهروا قرابة        •
 . مليون متر مربع من ميادين الحرب السابقة  81,2األراضي الملغومة و  

 . مليون متر مربع من األراضي 5,5 في البوسنة و الهرسك تم تطهير حوالي  •
 . مليون متر مربع من األراضي24,85آمبوديا أفادت عن تطهير  •
 . متر مربع من االراضي645,663في تشاد تم تطهير  •
 .2001 مليون متر مربع من األراضي في العام 13,6في آرواتيا تم تطهير  •
 . مليون متر مربع8,1اجمالي األراضي المطهرة في آوسوفو آان   •
 . متر مربع من األراضي المطهرة في رواندا 9,712إجمالي  •
 حتى يونيو 2000تموز /  مليون متر مربع من األراضي من يوليو  4,4المرآز التايالندي لقضايا األلغام أفاد عن تطهير   •

 .2002حزيران / 
 من 2002شباط /  فبراير  و حتى2001أيار /  مليون متر مربع من األراضي بين مايو  2,2في اليمن تم تطهير حوالي  •

 منطقة ذي األولويات القصوى للتطهير و التي حددت بعد نتائج     14قبل فرق قضايا األلغام العاملة في أربع من الـ 
 .2000-1999االستطالع الوطني آلثار األلغام التي نفذت في األعوام   

 
التنسيق فقد أثبت في بعض الدول صعوبة    على الرغم من وجود هيئات وطنية إلزالة األلغام من مهامها التخطيط و  

ففي بعض المناطق المساحة اإلجمالية لألراضي   . 2001الحصول على أرقام دقيقة عن األراضي المستطلعة و المطهرة في العام       
لمختلفة  المطهرة الواردة في تقارير المراآز الوطنية لقضايا األلغام تتفاوت بشكل ملحوظ عن تلك التي قدمت من قبل المنظمات ا      

و في بعض الحاالت األخرى االحصائيات الواردة من قبل هيئة وطنية تتعارض مع أرقام أخرى مقدمة من نفس    . إلزالة األلغام
 .الهئية

 أفادت عن ثالثة أرقام مختلفة، آلها مأخوذة من تقاريرها السنوية     INAROEEفي أنغوال المؤسسة الوطنية إلزالة األلغام      
 2001 و التي أشارت إلى أن إجمالي حجم األراضي المطهرة في العام       "عن حوادث و استطالعات األلغام   2001تقرير العام "

في حين حجم األراضي المطهرة في العام    .  مليون متر مربع  6,5 مليون متر مربع أو    3,06 مليون متر مربع و من ثم  2,48آانت 
 . مليون متر مربع6,8عظم الفاعلين في أنغوال آانت  حسب التقارير الواردة للمرصد العالمي لأللغام من م   2001

 مليون متر مربع من األراضي   12,41في موزمبيق المؤسسة الوطنية إلزالة األلغام أفادت في إحدى المرات عن تطهير         
ي التى   مليون متر مربع من األراض8,88و هذا يتناقض مع .  مليون متر مربع في مرة أخرى7,88 و عن تطهير 2001في العام 

 .رصدها المرصد العالمي لأللغام استنادًا من معلومات العاملين في الحقل   
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خالل فترة هذا  .  للمادة السابعة تستخدم للتبليغ عن وضع أي برامج لقضايا األلغام ذات الصلة بالدولة الموبوءة       Fالصيغة  

الدانمارك، آل ( أو نشاطات قضايا األلغام في تقريرها التقرير ثمان دول من دول األطراف لم تدرج أية معلومات حول وضع برامج 
 معنية بالمعلومات المتعلقة بتطهير األراضي من   Gبينما الصيغة  ). سلفادور، غواتيماال، آينيا، الفلبين، رواندا، طاجكستان و أوغندا      

 من دول األطراف الموبوءة     31دولة بين   األلغام المزروعة بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لها، إال أن تقرير إحدى عشرة       
آلومبيا، آل سلفادور، غواتيماال، آينيا، موريتانيا، الفلبين، رواندا، طاجكستان،  (خال من المعلومات عن عمليات تطهير األلغام  

 ).تنزانيا، أوغندا و زامبيا 
م أو عمليات التدريب بين العاملين      ، حصدت حوادث عمليات إزالة األلغا   2002 و النصف األول من العام      2001في العام  

أبخازيا، أفغانستان، ألبانيا، أذيرباجان، آمبوديا، آلومبيا، آرواتيا، اريتريا، استونيا، اليونان، األردن، آوسوفو، الكويت،   : في
ة حول الحوادث التي     آما وردت بعض التقارير غير المؤآد . الوس، لبنان، موزمبيق، نيكاراغوا، الفلبين، سريالنكا، فييتنام و اليمن 

 .طرأت خالل عمليات التطهير في العديد من الدول األخرى   
 

 التخطيط و التنسيق 
في ظل غياب المعلومات أي تخطيط و تنسيق على المستوى الوطني لنشاطات قضايا األلغام يصبح في أحسن األحوال          

عية و غيرها من البيانات المتعلقة باأللغام األرضية  فقط آرواتيا، موزمبيق و اليمن لديها معلومات استطال ". أنشيء لغرض خاص"
االقتصادية التي أدت إلى تطوير خطة استراتيجية وطنية لقضايا األلغام، و يتم تحديد مشكلة األلغام و -و المعلومات االجتماعية

آمبوديا، :  الخطط الوطنية في   حاليًا هناك جهود جارية لدمج بيانات االستطالع ضمن . األولويات، تحديد القدرات و االحتياجات   
مرآز نشاط االستطالع يعمل على تطوير آلية لدمج الخطط االستراتيجية مع الهيئات الوطنية في آل استطالعات     . تشاد و تايالند

 . االقتصادية المستقبلية-آثار األلغام االجتماعية
ر األلغام المضادة لألفراد في المناطق     و من أجل التمكن من التقرير حول المناطق الملغومة و وضع الخطط لتدمي          

بالتالي من الضروري تحقيق  . الملغومة، هناك حاجة ملحة لعمليات االستطالع و التقييم من أجل تحديد حجم و منطقة المشكلة  
لويات عمليات  المزيد من التنسيق المحسن من قبل السلطات الوطنية في البلد، بما في ذلك تحديد المهام الرسمية لتخطيط و تعيين أو      

 .إزالة األلغام 
 عن وجود هيئات على المستوى الوطني لتنسيق  2002 و أوائل العام  2001أربعون دولة و منطقة أفادت في العام   
في بعض الدول الموبوءة باأللغام و الذخائر غير المنفجرة تم اإلعالن   . 2000و هذا يشكل زيادة بخمس دول منذ العام   . األنشطة

في بعض الحاالت الجيش . راآز الوطنية لنشاطات األلغام، و لكن لتصبح هذه المراآز فاعلة يتطلب المزيد من الوقت عن تأسيس الم
 .يسيطر على المراآز الوطنية لنشاطات األلغام، مثل مصر و األردن  

منطقة التي تم  و هذه زيادة عن العشرين دولة و   .  دولة و منطقة أعلنت عن وجود بعض أنواع خطط نشاطات األلغام   27 
ضمن الدول األخرى تم التقرير عن خطط جديدة في؛ أنغوال، جهورية آونغو الديموقراطية و غينيا    . التقرير عنها في السنة الماضية

 .بيساو
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي آان نشطًا في دعم و تطوير الكفاءات التخطيطية و التنسيقية للنشاطات الوطنية لأللغام في       

ألبانيا، أنغوال، أذيرباجان، البوسنة و الهرسك، آمبوديا، تشاد، آرواتيا، اريتريا، اثيوبيا،   :  في الدول الموبوءة التالية   2001عام ال
 .، سريالنكا، تايالند و اليمن )األرض الصومالية(غينيا بيساو، إيران، الوس، لبنان، موزمبيق، الصومال  

 
 )R&D(أبحاث و تطوير تقنيات إزالة األلغام  

 للجنة الدائمة أدرآت التفهم المتزايد ألهمية تأسيس صلة       2002أيار / آانون الثاني و مايو   / اجتماعات شهري يناير  
 . الوصل المتقاربة بين مجتمعات األبحاث و التطوير و العاملين في الحقول   
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من الدول، لكنه وجد أنه من الصعوبة        المرصد العالمي لأللغام تعرف على مشاريع مختلفة لألبحاث و التطوير في عدد   
مختلف مشاريع األبحاث و التطوير   . الجزم بإستخدام أو نتائج هـذه المشاريع فـي الحقل و مـن قبل العاملين في قضايا األلغام        

ن حيث ، و في بعض الحاالت في تقارير بعض البلدا)و أيضًا لدى االتحاد األوروبي(وصفت في تقارير البلدان للدول المانحة    
 .جربت المشاريع

 
 )باستثناء التوعية بمخاطر األلغام (التطورات اإلقليمية و النتائج الرئيسية في القضايا اإلنسانية لأللغام     

 
 أفريقيا
 صادقت أنغوال   - 2002تموز /  يوليو  5 في -، و الحقًا  2002نيسان / في أنغوال تم التوقيع على إتفاقية السالم في أبريل    •

آل ذلك يقود إلى األمل أن تمويل قضايا األلغام سيستأنف ألن الممولين سيستعيدوا الثقة بأنه لن يتم زرع      . ةعلى المعاهد
 تم تأسيس قطاع جديد للجنة الوطنية إلزالة األلغام و     2001تموز /  يوليو  28في . المزيد من األلغام المضادة لألفراد   

 . ين للمؤسسة الوطنية لقضايا األلغام    المساعدة اإلنسانية آرد فعل للنقص في دعم الممول  
 مليون متر مربع من 6,7بناء على ما تفيده المنظمات غير الحكومية العاملة في قضايا األلغام في أنغوال، تم تطهير 

 .2001األراضي من األلغام خالل العام 
ة آلثار األلغام التي نفذت    مليون متر مربع من األراضي آما أن عمليات االستطالع الوطني     645,663في تشاد طهرت  •

 .مؤخرًا أدت إلى وضع الخطة الوطنية االستراتيجية على مستوى البلد     
 و تم تأسيس مرآز 2002أيار / جمهورية آونغو الديموقراطية إنضمت إلى معاهدة حظر األلغام في الثاني من شهر مايو   •

 .نغانيالتنسيق في قضايا األلغام في آينشاسا، مع مكتب أقليمي خاص بكيسي
 .2001أيلول /  سبتمبر 10في غينيا بيساو تم تأسيس المفوضية الوطنية لإلزالة اإلنسانية لأللغام في     •
). 2006-2002(فـي موزمبيق المؤسسة الوطنية إلزالة األلغام وضعت أول خطة خمسية وطنية لقضايا األلغام لألعوام         •

 مجتمعًا 791 و الذي رصد حوالي   2001أيلول / م في سبتمبرصدرت النتائج الختامية لالستطالع الوطني آلثار األلغا 
 . منطقة ملغومة1,374متأثرًا بحوالي 

 متر مربع من 9,712 منطقة ملغومة، إضافًة إلى اجمالي   35 منطقة من بين أآثر من  20في روندا تم تطهير حوالي  •
 .2001األراضي التي طهرت في العام  

/  و الذي يفترض إنتهاؤه في فبراير   2002أيار /م في األرض الصومالية في مايو  تم إجراء استطالع شامل آلثار األلغا  •
 .2003شباط 

 
 األمريكتان 

 و تم تأسيس المفوضية الوطنية إلزالة األلغام في   2001أيلول /  سبتمبر 10تشيلي صادقت على معاهدة حظر األلغام في   •
 .200161تشرين األول /  أآتوبر 3

 أول وآالة     CINAMA.  مديرية في البلد ملغومة 31 بين 28 بلدية من بلديات آلومبيا في   1,097يعتقد أنه على األقل   •
 . 200162تشرين األول /  أآتوبر 8حكومية مسؤولة عن التنسيق الكامل لقضايا األلغام في آلومبيا تأسست في    

، و التي أدت إلى    2001ون األول آان/ برنامج إزالة األلغام في آوستا ريكا عانى من أزمة مالية حقيقية منذ ديسمبر  �
 .تعطيل و توقف العمليات

                                                 
 ).CNAD( المفوضية الوطنية إلزالة األلغام  61
 ).CINAMA(  المفوضية الوطنية الوزارية لقضايا األلغام المضادة لألفراد  62
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 .  لغمًا78,374 مليون متر مربع من األراضي أحتوت على  2,5 نيكاراغوا طهرت أآثر من  2002حزيران / إلى يونيو  •
وميال في  آيلومتر من قناة زار 18 الجيش البيروي انتهى من عملية إزالة األلغام على إمتداد     2002حزيران / في يونيو  •

 .لدى بيرو مسّودة خطة عمل إلزالة األلغام مع الجيش الوطني    . حدود البيرو مع األآوادور   
منظمة الدول األمريكية ما زالت تنسق و تشرف على برنامج المساعدة إلزالة األلغام في أمريكا الوسطى؛ في     •

 .63ل على التمويل الالزم   هوندوراس، آوستا ريكا، غواتيماال و  نيكاراغوا بالرغم من تحديات الحصو  
 

  الباسيفيك-آسيا
 مليون متر مربع من 15,6برنامج األمم المتحدة لقضايا األلغام في أفغانستان أفاد بأن الشرآاء المنفذين طهروا حوالي    •

 .  مليون متر مربع من ميادين القتال السابقة  81,2االراضي الملغومة و  
-جيش البورمي أمر جنوده بزرع األلغام على امتداد الحدود التايالندية    ال" لتسوير البالد"آجزء من الخطة الجديدة   •

 .البورمية
 و آشف أن حوالي نصف القرى إما يعرف أو  2002نيسان / االستطالع الوطني الشامل في آمبوديا أنتهى في أبريل    •

 مليون متر مربع من 21,8ي  تم تطهير إجمال2001في العام . يعتقد بأنها موبوءة باأللغام أو الذخائر غير المنفجرة 
 . لغمًا مضادًا لألفراد29,358األراضي بإزالة  

 آل من باآستان و الهند عملتا على زرع أعدادًا       2001آانون األول / آجزء من علميات التعزيز العسكري، منذ ديسمبر   •
زرع األلغام في العالم منذ ضخمة من األلغام المضادة لألفراد على طول حدودهما المشترآة في واحدة من أآبر علميات     

 .سنوات
 مترًا مربعًا من األراضي في  850,000 لغمًا و طهرت حوالي    840 جمهورية آوريا أزالت حولي   2001في العام  •

 .الطرق الموصلة بين الكوريتين جنوب المنطقة الخاضعة للحكم المدني     
ن من تنفيذ عدد آبير من النشطات المتعقلة       ستمك2002شباط /  فبراير 23في سريالنكا عملية وقف إطالق النار في   •

 .بقضايا األلغام
 .2002حزيران  /  مليون متر مربع من األراضي طهرت بحلول يونيو  4,4أفاد مرآز تايالند لقضايا األلغام أن  •
ارج في فييتنام نشاطات األلغام المنفذة من قبل المنظمات غير الحكومية استمرت في التوسع، بما في ذلك ألول مرة خ •

 . مقاطعة قوانغ تري
 

 أسيا الوسطى/ أوروبا 
 متر مربع من 945,868 طهر اجمالي HALO Trust صندوق االعتماد  2002شباط /  إلى فبراير 1998من العام  •

 .األراضي في ابخازيا
ها مؤلفة  آل من- و تم تدريب شرآتين 2002آذار / المرآز األرميني الوطني لقضايا األلغام دشن بشكل رسمي في مارس  •

 . في مجال القضيا اإلنسانية لأللغام- شخصًا 80من 
 مليون متر مربع من األرضي موبوءة  50 مقاطعة في اذيرباجان حيث ُوجد أن 11عملية استطالع عامة نفذت في   •

 . حقل لأللغام84باأللغام و الذخائر غير المنفجرة، و قد تم التعرف و وضع العالمات فقط على    
 73,5 و تم فحص  2001 مليون متر مربع من األراضي الملغومة في العام      5,5هرسك تم تطهير حوالي  في البوسنة و ال    �

 .مليون متر مربع من األراضي

                                                 
 ).PADCA( برنامج المساعدة في إزالة األلغام في أمريكا الوسطى  63
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 .2001 مليون متر مربع من األراضي في العام 13,6في آرواتيا تم تطهير حوالي  •
ألخيرتين و أعلنت عن خطط لتطهير     لغم خالل السنتين ا  11,000حكومة قبرص أفادت أنها أزالت و دمرت أآثر من    •

 .المنطقة الفاصلة التي تقسم الجزيرة و الملغومة بشدة، بادئًة من جهة واحدة إن تطلب األمر      
آانون / البلغارية إنتهت في ديسمبر -اليونان أفادت أن عمليات التطهير لكل حقول األلغام الواقعة على الحدود اليونانية   •

 . من األلغام المضادة لألفراد و الدبابات    25,000ير  و التي تضمنت تدم  2001األول 
في هنغاريا تم تلقي آم هائل من المعلومات التي تفيد عن وجود آميات ضخمة من المعدات العسكرية غير المنفجرة، بما         •

 .في ذلك األلغام، المتبقية من الحرب العالمية الثانية و االحتالل السوفييتي الالحق  
، مرآز األمم المتحدة للتنسيق في قضايا األلغام صرح أن عملية إزالة األلغام من آل  2001ول آانون األ/ في ديسمبر  •

حقول األلغام المعروفة و إزالة الذخائر العنقودية المنتشرة في مناطق مختلفة من آوسوفو إنتهت و تم تسليم المسؤولية لـ           
UNMIK مليون متر مربع8,1وسوفو شكل اجمالي األراضي المطهرة في آ  .  و الهيئات المحلية . 

 خدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام إفتتح مرآز قضايا األلغام في سكوبيي في مقدونيا جمهورية 2001في سبتمبر  •
يوغسالفيا السابقة من أجل التنسيق بين استجابات الوآاالت المختلفة لقضايا األلغام و تطوير استراتيجية من أجل التطبيق 

 .قضايا األلغام العاجل لبرامج 
القوات الروسية استمرت في استخدام األلغام المضادة لألفراد في الشيشان، و في نفس الوقت آثفت روسيا من مشارآتها     •

 .في البرامج الدولية لقضايا األلغام  
 

 الشرق األوسط و شمال أفريقيا
آب / أيار و أغسطس / ريكية بين مايو تم تدريب خبراء إزالة األلغام في مصر من قبل وحدات الواليات المتحدة األم  •

2001. 
 حقل لأللغام محتوية على 116 تم تطهير 1993منذ أن بدأت البرامج الوطنية إلزالة األلغام في األردن في العام    •

 . ماليين من المترات المربعة من األراضي 8 لغمًا و مغطية 84,157
ن متر مربع مـن األراضي؛ المنظمات غير الحكومية و      مليو 1,5 طهر الجيش اللبناني أآثر مـن    2001فـي العام  •

 و  2002 أتمت االستطالع الفني في جنوب لبنان في العام  UNIFEL. الجيوش األجنبية طهرت مزيد من االراضي 
 .2002آذار / مجموعة قضايا األلغام بدأت األستطالع وطني آلثار األلغام في مارس 

التأشيرة لخبراء لقضايا األلغام استمر في إعاقة برنامج األمم المتحدة إلزالة تأجيل و رفض الحكومة العراقية في منح   •
 مليون 9,7 تم تطهير أآثر من 2002 إلى منتصف العام 1998منذ العام ). آردستان العراق(األلغام في شمال العراق 

موعة قضايا األلغام و المنظمة   مج2001فـي العام . متر مربع من االراضي خالل برامج األمم المتحدة لقضايا األلغام   
 .النرويجية للمساعدة الشعبية طهرت أآثر من مليون متر مربع من األراضي الموبوءة باأللغام    

 . 2000أيار / في الصحراء الغربية لم تكن هناك أي برامج للقضايا اإلنسانية منذ مايو   •
 بواسطة   2002شباط /  إلى فبراير  2001أيار  / ايو  مليون متر مربع من األراضي بين م  2,2في اليمن تم تطهير اجمالي   •

 منطقة ذي األولويات القصوى للتطهير و التي حددت بعد نتائج االستطالع         14فرق قضايا األلغام العاملة في أربع من الـ   
 .2000-1999الوطني آلثار األلغام التي أجريت في األعوام  
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 التوعية التعليمية بمخاطر األلغام  

االجراء التعليمي "يستخدم اآلن من قبل معظم العاملين للتعبير عن  ) MRE(عية التعليمية بمخاطر األلغام  مصطلح التو 
بل و أنها ) التوعية باأللغام (الذي يهدف ليس فقط إلى التحقق من أن المجتمعات واعية بمخاطر األلغام و الذخائر غير المنفجرة 

إذن الهدف هو تخفيف المخاطر إلى المستوى الذي         . خاص، الممتلكات و البيئة أيضًا تتصرف بشكل يخفف من المخاطر على األش   
يمكن للناس أن يعيشوا في أمان؛ لخلق مكان حيث يمكن للتنمية االقتصادية و االجتماعية و الصحية أن تتم بشكل مطلق بدون              

خاطر األلغام حل محل المصطلح السابق  مصطلح التوعية التعليمية بم ". 64العوائق المفروضة بسبب التلوث باأللغام األرضية   
 ".التوعية باأللغام"

فإن برامج التعليم بمخاطر ) "IMAS(و بناء على المسودة األخيرة للمعايير الدولية لقضايا األلغام للتعليم بمخاطر األلغام     
ي تبادل المعلومات حول تأثير  األلغام ينفذ شريحة واسعة من الوظائف التي تخدم قضايا األلغام من خالل مساعدة المجتمعات ف    

هـذه الوظيفة المترابطة تضمن أن احـتياجات و      . األلغام و الذخائر غـير المنفجرة عـلى الحياة و الروتين اليومي للمجتمعات        
ت إعالم  التعليم بمخاطر األلغام يـقدم نظامًا يمكِّن األفـراد و المجموعا  . أولـوليات المجتمع وضعت فـي لب برامج قضايا األلغام  

هذا بمقدوره تقديم المساعدة الكبيرة لنشاطات مثل       . السلطات المسؤولة عن إزالة األلغام حول مواقع و حجم المناطق الملوثة         
 .االستطالع الفني، وضع العالمات و التسوير 

ل تيسير المداخل    آما أن وجود فريق لالستجابة العاجلة يساهم في تخفيف مخاطر األلغام و الذخائر غير المنفجرة من خال     
في األصل تم ". 65إلى تسهيالت إزالة األلغام للمجتمعات، و بالتالي إلى تخفيف رغبتهم في تنفيذ اإلزالة العشوائية من تلقاء ذاتهم   

إنشاء البرنامج التعليمي في منتصف التسعينات من قبل بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في قضايا األلغام ثم تم تبني هذه    
 .66ريقة من قبل معظم العاملين، قبل أن تصبح في آخر المطاف جزء من معايير و سياسة األمم المتحدة  الط

التوجه األآبر في توحيد مقاييس التوعية     :  ظهرت نزعتين واضحتين جداً  2002 و النصف األول من    2001في العام 
اطر األلغام مع غيرها من البرامج و النشاطات اإلنسانية لقضايا    التعليمية بمخاطر األلغام و التزايد في عملية دمج برامج التعليم بمخ  

: إضافة إلى ذلك الزيادة المستمرة لبرامج التعليم بمخاطر األلغام و التي خضعت لعملية التقييم خالل هذه الفترة مثل            . األلغام
 و اليمن، و أيضًا في آوسوفو، ناغورنو آاراباخ و أفغانستان، أنغوال، اثيوبيا، آرواتيا، الوس، السنغال، سريالنكا، السودان، تايالند  

اليونيسيف بدأت بعملية تهدف إلى دراسة برنامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام التابعة لها في عدد من الدول    . األرض الصومالية 
أنه من الصعب الحصول على تمويل      مختلف العاملين الرئيسيين أفادوا   . 67من أجل االستفادة من تجاربها أو الدروس المستسقاة منها     

 . لبرامج التعليم بمخاطر األلغام، وعلى وجه الخصوص في أنغوال، تشاد، اثيوبيا و األرض الصومالية    
آمبوديا، آولومبيا، العراق، مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السابقة، نيكاراغوا،    (بدأ العمل ببرامج جديدة في عشر دول    

بينما أغلقت برامج التعليم بمخاطر األلغام في أثيوبيا و يوغسالفيا و آذلك في ) ، طاجكستان و فييتنامباآستان، البيرو، سريالنكا
أعلنت الحاجة للمزيد من برامج التعليم بمخاطر األلغام  في أنغوال، بورما، تشاد، جـورجيا، الـهند، إيران، النيبال و         . آوسوفو

 . اإلنسانية لأللغام و الذخائر غير المنفجرة مازالت منذرة بالخطر في هذه الدول   الصومال، و أيضًا في فلسطين، بينما اآلثار   
المجتمعات األخرى الموبوءة باأللغام و الذخائر غير المنفجرة ال يعرف ما إذا تلقت برامج التعليم بمخاطر األلغام هي؛       

 . راء الغربية بوروندي، مصر، آينيا، ليبيريا، سيراليون، ترآيا و أزبكستان، و آذلك الصح 

                                                 
 1.، ص)بدون تاريخ (UNMAS 1,0 نسخة المسودة IMAS 12 .10، "دليل إدارة برامج التعليم بمخاطر األلغام   " 64
 .2.  نفس المرجع السابق، ص 65
قضايا األلغام، نيو يورك، خدمات األمم المتحدة ل" 2000 – 1999" تقييم برنامج األمم المتحدة في آوسوفو: الرغبة في اإلصغاء" أنظر مجموعة البراآسيس المحدودة،  66

 .  63 و 51.ص.، ص2002شباط / فبراير 
نتائج مراجعات اليونيسيف من . 2002تموز /  يوليو 31 المقابلة التليفونية التي أجريت مع هوعو لورينج، التنسيق للتعليم بمخاطر األلغام، منظمة المعاقين الدولية، ليون،  67

 .؛ مساهمة الوينيسيف لملحق هذا التقرير2002أيار / مايو 13منشور اليونيسيف، اإلصدار الرابع، " األشياء التي تعمل بانج". 2002المفترض أن تصدر بنهاية العام 
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 الفاعلون الرئيسيون 
الوآاالت الحكومية و المنظمات غير الحكومية في الدول الموبوءة باأللغام أفادت عن التزايد في أعداد برامج التعليم              

لتعليم و على الصعيد العالمي، فإن الفاعلين االساسيين في برامج ا   . 2002 و النصف األول من العام   2001بمخاطر األلغام في العام 
، منظمة )ICRC( اليونيسيف، اللجنة الدولية للصليب األحمر   -صندوق األمم المتحدة للطفولة   : بمخاطر األلغام بقوا على ما هم

، المجموعة  )إنقاذ الطفولة السويد، المملكة المتحدة و الواليات المتحدة       (، الحلف الدولي إلنقاذ الطفولة    )HI(المعقين الدولية   
OAS(في أمريكا الوسطى منظمة الدول األمريكية    ). HIB(و منظمة المعاقين الدولية بلجيكا   ) MAG(يا األلغام االستشارية لقضا

 .   68آانت نشطة في عدد من الدول الموبوءة    ) 
 برامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام  -آانت تنفذ، تدعم أو تضع خطط برامج قضايا األلغام   "أفادت اليونيسيف بأنها  

و هي تنظر إلى هذه األنشطة آجزء متكامل من برامج األمم المتحدة لقضايا األلغام  ". 69 دولة25 و برامج التأييد في -األغلب على 
اليونيسيف ساعدت برامج األمم المتحدة لقضايا األلغام في؛ أفغانستان، ألبانيا، آمبوديا، اريتريا، اثيوبيا،  . و ليس آنشاطات مستقلة 

 عادة عن طريق العمل مع الشرآاء   –تحديد االحتياجات و ضمان "لمنظمة ترى أن مهمتها الرئيسية تكمن في ا. الوس و السودان   
 ".70 تنفيذ البرامج في وقتها و بالشكل المطلوب –المنفذين 

جمعيات الهالل   /  قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر من خالل جمعيات الصليب األحمر الوطني         2001في العام 
أفغانستان، ألبانيا، البوسنة و الهرسك، آرواتيا،   : أو الهيئات األخرى بتنفيذ برامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام في األحمر 

العراق، لبنان، مقدونيا جمهورية يوفغسالفيا السابقة، نيكاراغوا، طاجكستان، و جنوب صربيا في  71،)أبخازيا(اثيوبيا، جورجيا 
، )متضمنة الشيشان و داغستان (ية، و أيضًا في االقليم الشمالية من القوقاز من روسيا االتحادية جمهورية يوغسالفيا الفيدرال
آما أرسلت اللجنة الدولية للصليب األحمر تقييمية لمساعدة جمعيات الصليب األحمر الوطني في   . آوسوفو، ناغورنو آاراباخ

 تم وضع الخطط أو تطوير برامج جديدة في  2002في العام . مخاطر األلغامآلومبيا، اريتريا و ناميبيا من أجل تنفيذ برامج التعليم ب
في الغالب تنفذ اللجنة الدولية للصليب األحمر مشاريع عن طريق استخدام         . أنغوال، آلومبيا، ناميبيا و البيرو و أيضًا في فلسطين  

اء شبكات جديدة آما أن أنشطة اللجنة الدولية للصليب         بنية المجتمعات المحلية، فهي تفضل إستغالل البنيات الموجودة بدًال من إنش      
على وجه الخصوص، جمع  (األحمر للتعليم بمخاطر األلغام أدمجت بشكل متزايد مع غيرها من مكونات برامج قضايا األلغام 

تعليم بمخاطر األلغام في أو دعمت برامج ال) HI( نفذت منظمة المعاقين الدولية  2001في العام . 72)البيانات و عمليات إزالة األلغام
 . 73ست دول أنغوال، البوسنة والهرسك، اثيوبيا، غينيابيساو، السنغال و تايالند    

                                                 
الفيزيائيين ، BBC/ اليابان، مشروع أفغانستان التعليمي –  المنظمات األخرى العاملة في برامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام تتضمن مؤسسة المساعدة و االسعاف  68

HMD ،HUMAID، استجابة HALO Trust ،HELP، آاريتاس، المساعدة الكاثوليكية لإلسعاف، المساعدة الدانمارآية الكنسية، CAREالكنديين للمساعدة و االسعاف، 
،INTERSOS الفيزيائيين الدوليين لمنع الحرب النووية ،)IPPNW(أللغام ، االسعاف االسالمي العالمي، شبكة الناجين من ا)LSN( أطباء بال حدود ،)MSF( صندوق ،

(، أوآسفام، أشجار السالم الفييتنامية، مكتب األمم المتحدة اإلنمائي، مؤسسة محاربي أمريكا القدامى في فييتنام )NPA(التوعية باأللغام، المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية 
VVAF(التقارير أن بعض الشرآات الدولية الخاصة أيضًا أسست برامج التعليم بمخاطر األلغام مثل نظام الدفاع المحدودة و  أفادت بعض. ، التعليم العالمي، الرؤية العالمية 

 .تقينات األلغام
، غواتيماال، غينيا )آوسوفو(ديرالية   أفغنستان، ألبانيا، أنغوال، أذيرباجان، البوسنة و الهرسك، بوروندي، آامبوديا، تشاد، آلومبيا، اريتريا، اثيوبيا، جمهورية يوغسالفيا الفي69

) مرتفعات الجوالن (، باناما، الصومال، سريالنكا، السودان، سوريا )شمال القوقاز(بيساو، جمهورية الو الديموقراطية الشعبية، لبنان، موريتانيا، نيكاراغوا، روسيا الفيدرالية 
ن وجود أو عن خطط لبرامج التعليم بمخاطر األلغام الموضوعة من قبل اليونيسيف في مقدونيا جمهورية يوغسالفيا  تلقى ايضًا تقارير تفيد عالمرصد العالمي لأللغام. و فييتنام

 .أنظر مساهمة اليونيسيف لملحقات هذا التقرير . السابقة، آرغيزستان و السنغال
 . أنظر مساهمة اليونيسيف إلى الملحقات في هذا التقرير  70
رسالة إلكترونية من لورنس دوسفين منسق برامج اللجنة الدولية ). التدريب و التجهيزات (HALOلجنة الدولي للصليب األحمر دعمت عمل ، ال)ابخازيا (  في جورجيا 71

 .2002تموز /  يوليو 25للصليب األحمر لقضايا األلغام، 
من لورنس دوسفين، )  بلجيكا–منظمة المعاقين الدولية  (لمرصد العالمي لأللغام    أنظر مساهمة اللجنة الدولي للصليب األحمر لملحق هذا التقرير؛ رسالة إلكترونية إلى ا 72

 .2002تموز /  يوليو 4منسق برامج اللجنة الدولية للصليب األحمر لقضايا األلغام، 
 .2002حزيران /  يونيو 24  رسالة إلكترونية من آاثي بادوننيل، التنسيق في برامج التعليم بمخاطر األلغام، منظمة المعاقين الدولية، ليون،73
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و قد أختتم برنامج  . عملت منظمة المعاقين الدولية من خالل المنظمات غير الحكومية في البوسنة و الهرسك و غينيا بيساو    

منظمة المعاقين الدولية أجرت عمليات تقييم لالحتياجات   . 2001حزيران / ي يونيو التوعية التعليمية بمخاطر األلغام في اثيوبيا ف 
KAP) المعرفة، السلوك، الممارسات (آما دشنت منظمة المعاقين الدولية استطالع  . في سريالنكا و جمهورية يوغسالفيا الفيدرالية

 . 74، في أنغوال، اثيوبيا، تايالند و األرض الصومالية  
 –إنقاذ الطفولة  (أفغانستان  : نفذ الحلف الدولي إلنقاذ الطفولة برامج التعليم بمخاطر األلغام في خمس دول     2001في العام 

إنقاذ (، السودان و اليمن و آذلك فلسطين       ) المملكة المتحدة –صندوق إنقاذ الطفولة     (، لبنان و سريالنكا )الواليات المتحدة األمريكية  
مج التعليم بمخاطر األلغام التي يتم تطويرها و دعمها من قبل مختلف فروع الحلفاء، فضلت    لقد فضلت، برا ).  السويد –الطفولة   

 .75العمل عن طريق استخدام بنية المجتمعات المحلية و تشجيع مساهمات األطفال في التصميم و نشر المواد    
بمخاطر األلغام في أنغوال، آمبوديا و   المجموعة االستشارية لقضايا األلغام قدمت برامج التوعية التعليمية        2001في العام 

 أعلنت عن تأسيس فريقي الدعم للتوعية بمخاطر األلغام في شمال       2002تموز / ، بينما في يوليو )آردستان العراق (شمال العراق  
زء متكامل من المجموعة االستشارية لقضايا األلغام بشكل عام تعتبر برامج التعليم بمخاطر األلغام آج. سريالنكا لمدة ستة أشهر

و عمليا هذا   . استراتيجيتها لقضايا األلغام بالتالي ال تفصل عمل التوعية التعليمية بمخاطر األلغام عن مكونات برامجها األخرى  
قدرات إزالة األلغام، االستطالع، وضع العالمات،  : يعني أن عاملي فرق المجموعة االستشارية لقضايا األلغام متعددي المهارات

 . مخلفات المنفجرة، التعليم بمخاطر األلغام و حلقة الوصل مع المجتمعات  إزالة ال 
بلجيكا قدمت برامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام في أفغانستان، آمبوديا و    - منظمة المعاقين الدولية  2001في العام 

طر األلغام مرتبطة بشكل وثيق مع المكونات  بلجيكا للتعليم لمخا-برامج منظمة المعاقين الدولية . جمهورية آونغو الديموقراطية
منظمة المعاقين الدولية تترأس المجموعة الفرعية لمجموعة     ). خاصة جمع البيانات و إزالة األلغام   (األخرى لبرامج قضايا األلغام 

 األلغام و تعمل آرئيس العمل في قضايا األلغام الخاصة ببرامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام التابعة للحملة الدولية لحظر  
 .مجموعة المعلومات اإللكترونية للعاملين في برامج التعليم بمخاطر األلغام حول العالم  

دعمت برامج التعليم بمخطار األلغام فـي غواتيماال، هوندوراس و     ) OAS( منظمة الدول األمريكية  2001فـي العام 
وعية عن طريق اإلذاعة، صفوف التعليم بمخاطر األلغام و توزيع مواد التعليم     آل البرامج الثالثة تحتوي على برامج الت . نيكاراغوا

 .76بمخاطر األلغام
 

 التطورات و الدراسات الدولية 
 

 في مناغوا استجابت الدول األطراف بشكل إيجابي على     2001أيلول / خالل االجتماع الثالث للدول األطراف في سبتمبر    
التوعية بمخاطر األلغام إلى اللجنة الدائمة   /  لنقل مهام برامج التعليم 1999ة لحظر األلغام في العام االقتراح المقدم من الحملة الدولي  

 أعترف 2002آانون الثاني / خالل االجتماع األول للجنة الدائمة المعادة التشكيل في يناير     . إلزالة األلغام و التقنيات المتعلقة بها 
اطر األلغام ذات صلة وثيقة ببرامج إزالة األلغام و أن عملية دمجها في هذه اللجنة الدائمة   برامج التوعية بمخ"رؤساء المجلس أن 

 ".77بدال من اللجنة الدائمة لمساعدة الضحايا آانت مبررة تماماً     
ولي ما زالت اليونيسيف الهيئة المرآزية لألمم المتحدة لبرامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام و قد أوآل إليها مهام ت   

 . لبرامج التعليم بمخاطر األلغام) IMAS(عملية التطوير للمعايير الدولية   

                                                 
 .2002حزيران /  يونيو 24  مقابلة هاتفية مع هيوغو لورينج، مسؤول برنامج التعليم بمخاطر األلغام، منظمة المعاقين الدولية، ليون،  74
 2002أيار /  ماو 30لغام، جنيف، السويد، لمجموعة عمل برامج التعليم بمخاطر األ-  عرض من قبل آريستينا نيلكيه، الهيئة المرآزية إلنقاذ األطفال75
 .أنظر مساهمة منظمة الدول األمريكية لملحق هذا التقرير  76
 .2002آانون الثاني /  يناير 30-29اللجنة الدائمة إلزالة األلغام، للتوعية بمخاطر األلغام و تقنيات قضايا األلغام، نتائج الرؤساء،  نتائج  77
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 دعت منظمة اليونيسيف العاملين الرئيسين في برامج التعليم بمخاطر  2002نيسان /  و أبريل  2001حزيران / بين يونيو 

المسودات    . ا مستشارين تعاقدت معهم اليونيسيفاأللغام لإلجتماع ليعلقوا و يضعوا مالحظاتهم على مسّودة المعايير التي إنتجه   
 ووافق العاملين على    2001أيلول / و خالل االجتماع في سبتمبر   . www.mrre.netعرضت أيضًا على اإلنترنت على العنوان    

اليونيسيف وضعت  2002تموز / في يوليو ". 78أللغامالتعليم بمخاطر ا"إلى " التعليم للتخفيف من مخاطر األلغام"تغيير مصطلح 
من المتوقع أن تستبدل  . 79آجزء من المعايير الدولية لقضايا األلغام " دليل إدارة برامج التعليم بمخاطر األلغام  "اللمسات األخيرة لـ 

 .200280 الثانية بنهاية العام  يفترض إنتهاء المسودة . هذه المعايير الدليل الموجود حاليًا آما أنها ستضم األشراف و التقييم     
 قامت خدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام بأختيار منظمة المعاقين    2002آانون الثاني  / بعد إجراءات االستشارة في يناير  

شاء فبناء على خدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام، الهدف من إن. LSP(81(الدولية آشريك منفذ للمشروع الوقائي لقضايا األلغام  
تقديم معلومات وقائية و توعوية عامة حول األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة    "المشروع الوقائي لقضايا األلغام هو  

 ".82للمنظمات و االفراد العاملين في خضم المناطق الموبوءة بهذه األسلحة و مساعدتهم     
و التي دعي إلى تشكيلها آل من   ) MREWG(غام  أسست اليونيسيف مجموعة العمل للتعليم بمخاطر األل  2002في العام 

اليونيسيف و الحملة الدولية لحظر األلغام، تتألف من المنظمات غير الربحية و الهيئات العاملة في برامج التوعية التعليمية بمخاطر     
طاتهم، تبادل الخبرات المكتسبة و     في التنسيق األفضل لنشا  : هذه المجموعة تساعد العاملين في برامج التعليم بمخاطر األلغام     . األلغام

مجموعة العمل للتعليم بمخاطر األلغام تخطط إلى تطوير مكونات    . من أجل تحديد و إيجاد سبل الوصول إلى احتياجات الحقل        
مج التوعية   برامج التعليم بمخاطر األلغام التابعة للمعايير الدولية لقضايا األلغام، و ستعمل على توجيه تطوير الدليل التطبيقي لبرا   

 .التعليمية بمخاطر األلغام من أجل المعايير الدولية لقضايا األلغام  
التواصل في برامج  " أصدر مرآز جنيف الدولي إلزالة اإلنسانية لأللغام دراسة تحت عنوان  2002تموز / في يوليو 

 ". بمخاطر األلغامتحسين التواصل في برامج التوعية "و آتيب توجيهي للعاملين " التوعية بمخاطر األلغام 
دليل :" 2002 و 2001منظمة المعاقين الدولية أصدرت ثالثة آتيبات منهجية حول التعليم بمخاطر األلغام في العام   

أدوات برامج  "و " تقييم اآلثار: برامج التعليم بمخاطر األلغام في شرق أثيوبيا"، "تطبيق برامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام
 ".83استهاللي: ليمية بمخاطر األلغام في موزمبيق و شرق اثيوبياالتوعية التع 

 
 التطورات اإلقليمية و النتائج الرئيسية في برامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام     

 
 أفريقيا

و لم   . لأفادت التقارير عـن اإلحتياج الشديد للمزيد من برامج التعليم بمخاطر األلغام في أنغوال، بوروندي، تشاد والصوما      
يتم التقرير عن وجود أي برامج في آينيا، ليبيريا، سيرالون و الصومال، بالرغم من مشكلة األلغام األرضية و الذخائر غير        

 .المنفجرة التي تؤثر على هذه الدول   

                                                 
 .2002أيار /  مايو 30م بمخاطر األلغام المقام في جنيف، محظر اجتماع مجموعة العمل للتعلي   78
 www.mineactionstandards.orgأنظر أيضًا ). بدون تاريخ(، UNMAS 1,0 مسودة IMAS ،12.10، "دليل إدارة برامج التعليم بمخاطر األلغام "79

 .أنظر مساهمة اليونيسيف لملحق هذا التقرير  80
 يونيو 19بلجيكا، مسؤول برامج التعليم بمخاطر األلغام، منظمة المعاقين الدولي، ليون، -ي لأللغام من هيوغو لورينج منظمة المعاقين الدولية رسالة إلكترونية للمرصد العالم81
 .2002حزيران / 
 .UNMAS ،www.mineaction.org أنظر موقع 82
 يونيو 19بلجيكا، مسؤول برامج التعليم بمخاطر األلغام، منظمة المعاقين الدولي، ليون، - الدولية رسالة إلكترونية للمرصد العالمي لأللغام من هيوغو لورينج منظمة المعاقين83
 .2002حزيران / 

http://www.mrre.net/
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يبوتي، أنغوال، جمهورية آونغو الديموقراطية، ج : برامج التعليم بمخاطر األلغام ُنفذت في ست عشرة دولة على األقل 

نفذت . اريتريا، اثيوبيا، غينيابيساو، مالوي، موزمبيق، ناميبيا، رواندا، السنغال، األرض الصومالية، السودان، أوغندا و زيمبابوي      
تزايد أعداد الوزارات الحكومية األفريقية، المنظمات غير    . نشاطات بدائية للتعليم بمخاطر األلغام في بوروندي، تشاد و موريتانيا

ية و جمعيات الصليب األحمر التي تدير برامج التعليم بمخاطر األلغام في دول مثل؛ أنغوال، جيبوتي، أثيوبيا، غينيابيساو،       الحكوم
 .مالوي، موزمبيق، ناميبيا، رواندا، السودان، أوغندا، زامبيا و زيمبابوي    

 
آما . أللغام في المنهج الدراسي الوطني     في أنغوال وافقت وزارة التعليم بشكل رسمي على إدراج برامج التعليم بمخاطر ا      •

مولت اليونيسيف سبع منظمات غير حكومية محلية لتنفيذ برامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام في سبع مقطاعات    
 .200284تموز / اللجنة الدولية للصليب األحمر نفذت عمليات تقييم لالحتياجات في يوليو      . موبوءة بشدة

 وظفت مستشارًا من أجل تطوير سلسلة من آتيبات و مجموعة تدريبية لبرامج التعليم    UNMEE MACCفي اريتريا  •
 بدأ برنامج شامل للتعليم بمخاطر األلغام لمدرسي المدارس في منطقتي غاش  2001في أواخر العام . بمخاطر األلغام

 . برآة و ديبوب شديدتي الخطورة  
سعت برنامجها للتعليم بمخاطر األلغام إلى مجتمع ريفي آبير من  وRaDOفي أثيوبيا المنظمة المحلية غير الحكومية  •

في شرق أثيوبيا منظمة المعاقين الدولية إنتهت من برامجها الموجهة لالجئين        . 2001نيسان  / مديرية إقليم آفار في أبريل 
 .2001حزيران / الصومال في يونيو  

 نشاطات التعليم بمخاطر األلغام التي عملت منظمة المعاقين استلم) IND(في موزمبيق المؤسسة الوطنية إلزالة األلغام   •
 .الدولية على تطويرها خالل العقد المنصرم   

في الصومال آان يرجو مكتب األمم المتحدة اإلنمائي إفتتاح برنامج العليم بمخاطر األلغام من مكتبها المعني بقضايا   •
 .ن خطتها بسبب إستمرار النزاعاتاأللغام الموجود في بايدوا و مقديشو، و لكنها تراجعت ع  

نفذ برامج للتعليم بمخاطر األلغام بالتنسيق مع الشرطة و السكان   ) NDO(في زمبابوي المكتب الوطني إلزالة األلغام  •
 .المدنيين

 
 األمريكتان 

 بشكل محدود في برامج التعليم بمخطار األلغام نفذت في؛ آلومبيا، آوستاريكا، غواتيماال، هوندوراس، نيكاراغوا، بيرو و
الجيوش الوطنية و الهيئات الحكومية نفذت برامج التعليم بمخاطر األلغام في تشيلي، آلومبيا، آوستاريكا،    . تشيلي و آل سلفادور

 األآوادور، آل سلفادور، نيكاراغوا و بيرو، بينما أفادت التقارير عن قيام المنظمات الحكومية بتنفيذ برامج التعليم بمخاطر األلغام   
 .في آلومبيا، غواتيماال و نيكاراغوا

 
 الباسيفيك-آسيا

، الـهند، النيبال و   )ميانمار(أفادت التقارير عـن اإلحتياج الشديد لبرامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام فـي بورما     
وس، باآستان، سريالنكا، تايالند و   أفغانستان، آمبوديا، ال: آما استمرت أعداد آبيرة من برامج التعليم بمخاطر األلغام في . باآستان
قادة المجتمعات، المنظمات  . بنغالديش، الهند، آوريا الجنوبية و النيبال: بينما نفذت نشاطات على مستويات بسيطة في. فييتنام

 آوريا الجنوبية،  أفغانستان، بنغالديش، الهند، : المحلية غير الحكومية أو الهيئات الحكومية نفذت برامج التعليم بمخاطر األلغام في    
 .الوس، النيبال، باآستان، سريالنكا، تايالند و فييتنام

                                                 
تموز / يوليو  25بلجيكا، منسق برامج قضايا األلغام، اللجنة الدولية للصليب األحمر، -  رسالة إلكترونية للمرصد العالمي لأللغام من لورينس ديسفين منظمة المعاقين الدولية  84

2002. 
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 2001 شخص في العام 730,000في أفغانستان إحدى عشرة منظمة قدمت برامج التعليم بمخاطر األلغام إلجمالي  •

ئج التقييم الخارجي  بلجيكا حررت نتا- منظمة المعاقين الدولية   2002آانون الثاني  / في يناير . مستخدمة طرق مختلفة 
لبرنامجها التوعية التعليمية بمخاطر األلغام القائم على المجتمعات المحلية، و الذي أوضح في نتائجه أن منظمة المعاقين  

بلجيكا يجب أن تشرك نفسها في عمليات إزالة األلغام األرضية و الذخائر غير المنفجرة من أجل تحقيق االستجابة  -الدولية  
 .الكبير من المطالب المتولدة من برنامجها للتعليم بمخاطر األلغام    األفضل للعدد  

 لتقديم المعلومات حول األلغام، من بينها 2002شباط / نفذت ورشة عمل لمدة ثالثة أيام في فبراير ) ميانمار(في بورما  •
 .التوعية التعليمية بمخاطر األلغام في رانغون 

الذخائر غير /  دشن مشروع ريادي للتخفيف من مخاطر األلغام CMACفي آمبوديا مرآز آمبوديا لقضايا األلغام  •
 .2001تشرين األول / المنفجرة موجهة للمجتمعات المحلية في أآتوبر 

في آوريا الجنوبية الحملة الكورية لحظر األلغام األرضية نفذت برنامج التوعلية التعليمية بمخاطر األلغام في المدارس    •
 . المناطق الخاضعة للسلطة المدنية   اإلبتدائية الواقعة قرب 

 تتضمن تشغيل 2002حزيران / في سريالنكا مجموعة قضايا األلغام دشنت برنامج طاريء لقضايا األلغام في يوليو  •
 .فريقي دعم التوعية بمخاطر األلغام 

 القيام ببرنامج  2001تموز /  برنامج ينفذ بشكل آامل بواسطة آادر فييتنامي، صرح له في يوليو    RENEWفي فييتنام  •
البرنامج يحتوي على برامج للتعليم بمخاطر األلغام عن طريق المسرح،      .  شهرًا في مقاطعة قانغ تري18ريادي مدته 

 .ورشات العمل و لقطات تعليمية تلفزيونية 
 

 آسيا الوسطى/ أوروبا
و قد نفذت برامج التوعلية   . ترآياأفادت التقارير عن الحاجة للمزيد من برامج التعليم بمخاطر األلغام في جورجيا و  

التعليمية بمخاطر األلغام في؛ ألبانيا، أذيرباجان، البوسنة و الهرسك، آرواتيا، يوغسالفيا و أيضًا في أبخازيا، الشيشان، أنغوشيتيا،     
 في داغستان دشنت برامج جديدة في مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السابقة و طاجكستان، و أيضاً . آوسوفو و ناغورنو آاراباخ 

ألبانيا، روسيا : الهيئات الحكومية و المنظمات المحلية نفذت برامج و نشاطات التوعلية التعليمية بمخاطر األلغام في       ). روسيا(
الـبيضاء، البوسنة و الـهرسك، آرواتيا، آرغيزستان، مـقدونيا جمهورية يوغسـالفيا السابقة، بولـندا، طاجـكستان و أزبكستان، و        

 . في أبخازيا، الشيشان و آوسوفو أيضًا 
الدروس التوعوية التي أآتسبت خالل السنوات العشر المنصرمة ما          "في آوسوفو عملية التقييم الخارجية استنتجت أن     •

 لم يكن بمقدوره منذ    MACC.. زالت في مرحلتها البدائية و المنفذة من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية الريادية          
المنظمات غـير  . MACC قيادة البرامج، بسبب نقص الكفاءات في مجال التوعية بمخاطر األلغام ضمن       اليوم األول 

الحكومية من أمثال المجموعة االستشارية لقضايا األلغام، منظمة المعاقين الدولية و اللجنة الدولية للصليب األحمر           
و التي تعتمد على إدراج المجتمعات المحلية في  عرضت طرقها الخاصة القائمة على الخبرة العميقة في هذا المجال  

 . MAST(85( و فيما بعد جسدت في مفهوم فريق دعم قضايا األلغام MACCالحقًا تم تبني هذه الطرق من قبل  . البرامج
لول أي/ السابقة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر و جمعية الصليب األحمر المقدونية دشنت في سبتمبر    . ي. في مقدونيا ج �

 . برنامج للتعليم بمخاطر األلغام موجه للبنية المجتمعات المحلية2001

                                                 
خدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام، نيويورك، " 2001-1999تقييم برنامج األمم المتحدة لقضايا األلغام في آوسوفو : الرغبة في اإلصغاء"  مجموعة براآسيس المحدودة  85

 .63، 51.، ص2002شباط / فبراير 
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في روسيا، هيئة مرآز قضايا األلغام بالتعاون مع خبراء من فيلق مهندسي الجيش الروسي، خبراء طبيون و المنظمة غير      •

لطالب تتراوح أعمارهم بين روسيا أجرت محاضرة حول برامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام  / IPPNWالحكومية 
 . سنة16 و 12

في طاجكستان اللجنة الدولية للصليب األحمر، جمعية الهالل األحمر الطجيكية و وزارة حاالت الطواريء و الدفاع               •
و علميًا هذا يعني إدماج    ". النشاطات تبدأ و تنتهي في المجتمع  "المدني دشنت مشروعًا رياديًا يقوم على مبدأ أن     

االستطالع، تقييم االحتياجات، تصميم المواد، اختبارات الحقول،   (المتأثرة باأللغام في آل مراحل المشروع  المجتمعات 
 ).التدريب، التقييم

 
 شمال أفريقيا/ الشرق األوسط 

أفادت التقارير عـن الحاجة للمزيد مـن برامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام فـي؛ مـصر، إيران و فـلسطين و       
و في اليمن، أيضًا في   ) متضمنة المرتفعات الجوالنية(و قد نفذت برامج في؛ العراق، األردن، لبنان، سوريا   . راء الغربية الصح

آما نفذت برامج أساسية للتعليم بمخاطر األلغام في الكويت، و قد أفادت التقارير عن  . و فلسطين) آردستان العراق (شمال العراق 
منظمات المحلية غير الحكومية ببرامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام في الجزائر، اسرائيل، األردن،      قيام الهيئات الحكومية و ال

 .و فلسطين ) آردستان العراق (لبنان، سوريا، تونس و اليمن، و أيضًا في شمال العراق   
، باالشتراك 2001آذار  / مارس في العراق اللجنة الدولية للصليب األحمر نفذت أربع دورات للتعليم بمخاطر األلغام في          •

 .مع جمعية الهالل األحمر العراقي
 المؤلف من الالعبين الرئيسين في     2001نيسان / في لبنان تم تأسيس اللجنة الوطنية للتعليم بمخاطر األلغام في أبريل     •

اليًا يعمل على تطوير رابطة مرآز المعلومات لقضايا األلغام األرضية ح. البالد لبرامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام  
 .تواصل المجتمع آجزء من أعمالهما المتعلقة بالتعليم بمخاطر األلغام 

في فلسطين منظمة الدفاع عن األطفال غير الحكومية استمرت في العمل في برامج التعليم بمخاطر األلغام في العام  •
و بسبب األزمة . العسكرية و مناطق المواجهة بشكل أساسي في المناطق الموبوءة باأللغام، مناطق التدريب  2001

 .الجارية أولى اإلعالم المحلي المزيد من األهتمام لرسائل التعليم بمخاطر األلغام  
استمرت بنشاطاتها المتعلقة بالتعليم بمخاطر األلغام التي ترآز على ) YMAA(في اليمن جمعية التوعية بمخاطر األلغام   •

 .طق الملغومة المجتمعات القاطنة بقرب المنا
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 الذخائر غير المنفجرة و مساعدة الناجين / ضحايا األلغام 

 
  2002 – 2001الضحايا الجدد في االعوام  

 2002حزيران  /  و حتى يونيو  2001 ففي العام 86.ما زالت التبليغ عن الضحايا الجدد لأللغام يرد من آل أقيلم في العالم         
 دولة   73 دولة؛ و هو إنخفاض عن  70حايا الجدد لأللغام و الذخائر غير المنفجرة في    المرصد العالمي لأللغام وجد بأن هناك ض  

آما رصد المرصد العالمي لأللغام ضحايا لأللغام في ثمانية أقاليم يشرف عليها  . 2001تقرير المرصد العالمي للعام   وردت في 
 دولة من   69 الضحايا الجدد رصدوا في    2001ي تقويم العام  ف87.بسبب إرتفاع مشكلة األلغام األرضية و الذخائر غير المنفجرة فيها   

مصدر بيانات تحديد الضحايا الجدد     .  تم التبليغ عن المزيد من الضحايا في الجزائر2002في أوائل العام . العالم و في ستة أقاليم
التقييم و / م، االستطالعاتورد من قاعدة البينات الرسمية، السجالت الحكومية، سجالت المستشفيات، تقرير وسائل اإلعال  

 .المقابالت
 حولي  2001.88الذخائر غير المنفجرة خالل العام  /  ضحية جديدة لأللغام األرضية   7,987سجل المرصد العالمي لأللغام     

ا و ال   عنهالمبلغلكن من الضروري أن نتذآر أن هذه األرقام تشكل الحاالت     . من الضحايا الذي تم التبليغ عنهم من المدنيين   % 70
تشمل آالف الضحايا الذي ال يتم البليغ عنهم، حيث يقتل المدنيين األبرياء أو يجرح في المناطق النائية بيعدًا عن أي نوع من أنواع      

، السودان و    )ميانمار(بورما :  تقارير دقيقة و موثوقة في بعض المناطق الموبوءة بشدة مثل  ال توجد . المساعدة أو وسائل اإلتصال   
الذخائر غير المنفجرة، خاصة في الدول التي مازالت   /  آما أنه من الصعب الحصول على بيانات شاملة حول ضحايا األلغام  .فييتنام

ترزح تحت ضغظ النزاعات الجارية، أو التي لديها حقول ألغام في المناطق النائية، أو بسبب الموارد المحدودة الالزمة لإلشراف           
 .على الخدمات الطبية العامة  

ينما نعترف أنه من المستحيل الوصول إلى أرقام دقيقة لضحايا األلغام، لكن يعتقد أن عدد الضحايا الجدد يتراوح بين      ب 
 . ضحية في السنة20,000 و 15,000

 لهذه السنة أقل      تقرير المرصد العالمي لأللغامرغم أن عدد الدول التي وردت عنها معلومات بالنسبة لضحايا األلغام في         
ول مقارنة بتقرير السنة الماضية، إال أنه من الضروري أن نالحظ أن هناك ثمان دول مضافة ُبلغ عن وجود ضحايا جدد            بثالث د

، و قد أزيلت إحدى )جمهورية آونغو الديموقراطية، جمهورية التشيك، غواتيماال، هنغاريا، عمان، بولندا، سوريا و تونس   (فيها 
بلجيكا، بوليفيا، الصين، جيبوتي، إندونيزيا، اسرائيل، التفيا، ( لكن ليس في هذه الفترة   عشرة دولة آان فيها ضحايا في السابق،  

 ).ليبيريا، مالوي، منغوليا و المغرب 
 

                                                 
ام تضم األفراد الذين قتلوا أو جرحوا نتيجة حادث نجم عن؛ األلغام المضادة لألفراد، األلغام المضادة للمرآبات،    من أجل أبحاث المرصد العالمي لأللغام، إصابات األلغ   86

ح الذي من المعلوات الواردة من الكثير من الدول ليس من الممكن دائمًا التعرف و بشكل مؤآد نوع السال. المعدات المنفجرة ذاتية الصنع و المعدات العسكرية غير المنفجرة
 .سبب الحادث

 . ، فلسطين، األرض الصومالية  و الصحراء الغربية)آردستان العراق(  هذه تتضمن أبخازيا، الشيشان، آوسوفو، ناغورنو آاراباخ، شمال العراق  87
 .2000 ضحية لأللغام في العام 8,064  رصد المرصد العالمي لأللغام إلى  88
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 حتى نهاية  2001آانون الثاني / ضحايا األلغام األرضية و الذخائر غير المنفجرة الذي تم التبليغ عنهم من شهر يناير  

 :2002حزيران / يونيو 
 

 2002 - 2001الذخائر غير المنفجرة في لالعوام / يا األلغام األرضية ضحا
 أفريقيا األمريكتان  الباسيفيكية-آسيا آسيا الوسطى/أوروبا شمال أفريقيا/ الشرق األوسط

 أنغوال  تشيلي أفغانستان ألبانيا الجزائر
 بوروندي آالومبيا بنغالدش أرمينيا مصر
 تشاد آوبا بورما أذيربجان ان إير

آونغو ديموقراطية .ج أآوادور   آمبوديا *روسيا البيضاء العراق 
 * جمهورية آونغو * آل سلفادور  الهند  البوسنة و الهرسك   األردن 
 إريتريا *غواتيماال آوريا الشمالية  آرواتيا الكويت 
 إثيوبيا نيكاراغوا  الوس *جمهورية التشيك لبنان
 غينيا بيساو البيرو  النيبال *إستونيا *مانع

 آينيا  باآستان جورجيا سوريا
 موريتيانيا  الفلبين  اليونان   *تونس
 موزمبيق  سريالنكا *هنغاريا اليمن 

 ناميبيا  تايالند آرغيزستان شمال العراق 
 رواندا   فييتنام السابقة . ي.مقدونيا ج فلسطين

 السنغال    بولندا  صحراء الغربية
 الصومال    روسيا 
 السودان     تانطاجكس 
 أوغندا     ترآيا 
 زمبابوي   أوآرانيا 
 االرض الصومالية    أزبكستان 
    يوغسالفيا 
    ابخازيا 
    الشيشان  
    آوسوفو  
    ناغورنو آاراباخ 

 
 .فقط ضحايا الذخائر غير المنفجرة* 
 

 حجم المشكلة
الذخائر غير المنفجرة، تحصد / حوادث األلغام   و آما هو مبين في الجدول أعاله ما زالت  2002 – 2001في األعوام 

 دولة من آسيا و   13 دولة في الصحراء األفريقية، في   18 دولة من أوروبا و آسيا الوسطى،      20ضحايا في آل إقليم من العالم؛ في 
 .  دولة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا و في ثماني دول في األمريكتين   11الباسيفيك، في 
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ل النزاعات المشكلة الرئيسية في معظم الدول الموبوءة باأللغام، إال أن المرصد العالمي لأللغام وجد أن مـعظم               و بينما تشك

 ال 2002 و 2001 دولة مـن الدول التي حصدت ضحايا جدد لأللغام و الذخائر غـير المنفجرة فـي العامين            70بين )  دولة  46الـ (
 . في آثير من الحاالت يكون النزاع قد إنتهى منذ عقد أو أآثر من الزمن . ثتشهد أي نزاع مسلح جاري خالل فترة البح

. 2002 – 2001الذخائر غير المنفجرة الجدد للعام  / هناك عشرون دولة موبوءة باأللغام لم ترد في جدول ضحايا لأللغام      
اك نقص في األدلة الدامغة لتأآيد الضحايا     من المحتمل أن يكون هناك ضحايا جدد لأللغام في بعض من هذه المناطق؛ و مع ذلك هن     

في حين في بعض الدول الموبوءة األخرى ورد تصريح رسمي بعدم وجود ضحايا جدد، آما هو الحال في   . 2001الجدد للعام  
ادمين عبر الحدود    و من الجدير بالمالحظة أن تنزانيا ليست موبوءة باأللغام، إال انها تقدم مساعدة  للناجين من األلغام الق     . سوازيالند

 .من بوروندي و جمهورية آونغو الديموقراطية 
الذخائر غير المنفجرة،  / بالنسبة للدول الثمان المضافة إلى القائمة، آان سبب اإلضافة هو التبليغ عن ضحايا جدد لأللغام     

 .وليس بداية نزاع جديد 
. جمع المعلومات حول حوادث و ضحايا األلغام األرضية  في العديد من الدول الموبوءة؛ ُأِنشئت قاعدة البيانات من أجل     

ورغم إيمان . بينما في دول أخرى المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية يه التي تنفذ االستطالعات لتقييم حجم المشكلة  
و أقل من الحقيقة، إال أنه فيما المرصد العالمي لأللغام أنه في بعض الحاالت تكون أرقام الضحايا التي تم التبليغ عنها غير آاملة  

 . ما لم يذآر خالف ذلك 2001هذه النتائج للعام   .  للدول 2002تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام  يلي نماذج من النتائج الواردة في  
صان إلعتبار األقاليم التي أنشئت فيها قاعدة بيانات ضحايا األلغام ال يوجد نمط أو نموذج محدد لزيادة أو نق   / في الدول  

 :نسبة الضحايا
 2000 ضحية سجلت في السنة  1,114، بزيادة من  )اللجنة الدولية للصليب األحمر    ( ضحية سجلت  1,368: أفغانستان •

 ).اللجنة الدولية للصليب األحمر   (
 .2000 ضحية للسنة  35 ضحايا، نزوًال عن 9سجلت : ألبانيا •
 .2000م  ضحية للعا840 ضحية، نزوًال عن 660سجلت : أنغوال •
 .2000 في العام 100 ضحية، نزوًال عن 87سجلت : البوسنة و الهرسك   •
 .2000 ضحية للعام  847 ضحية، نزوًال عن 813سجلت : آمبوديا •
 .2000 للعام  22 ضحية، زيادة عن 34سجلت : آرواتيا •
 . ضحية49 سجلت 2000حزيران -يونيو/ أيار- ضحية، في مايو154سجلت : اريتريا •
 .2000 للعام 95 ضحية، نزوًال من 22سجلت : آوسوفو •
 .2000 ضحية للعام  103 ضحية، زيادة عن 122سجلت : الوس •
 .2000 في العام 29 ضحية، زيادة عن 80سجلت : موزمبيق •
 .2000 في العام 15 ضحية، زيادة عن 18سجلت : ناغورنو آاراباخ •

 .2000 في الشهر للعام  ضحية48 ضحية في الشهر، نزوًال عن 30): آردستان العراق (شمال العراق  �
 

الذخائر غير المنفجرة ُجمعت من قبل الوزارات و الهيئات الحكومية، الوآاالت    / في دول أخرى بيانات ضحايا األلغام 
الدولية و المنظمات غير الحكومية، المستشفيات، وسائل اإلعالم، و في بعض الحاالت، قاعدة البيانات التي أنشئت من قبل حمالت     

 .حظر األلغام األرضية  المحلية ل
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 . مدنيًا يجرحون شهريًا في حوادث األلغام 50 إلى 30 ضحية، آما تم التبليغ أنه بين 1,153تم التبليغ عن  : الشيشان •
 ضحية بلغ عنها خالل آل العام      83، زيادة عن  2001تشرين األول  /  ضحية حتى أآتوبر  201تم التبليغ عن : آلومبيا •

2000. 
 . ضحية135تم التبليغ عن  : يموقراطيةجمهورية آونغو الد •
 ).البيانات المتوفرة فقط لمنطقتي تيغاري و آفار (2000 في العام 202 ضحية، نزوًال عن 71تم التبليغ عن : أثيوبيا •
 . ضحية98تم التبليغ عن : جورجيا •
 . ضحية332تم التبليغ عن  : الهند •
 .2000 للعام 113 ضحية، نزوًال عن 90تم التبليغ عن : لبنان •
 . ضحية48تم التبليغ عن : مقدونيا •
 .2000 في العام 140 ضحية، نزوًال عن 50تم التبليغ عن : ناميبيا •
 .2000 في العام  182، زيادة عن 424تم التبليغ عن : النيبال •
ت األرقام ال تضم الحوادث التي يحتمل أنها حدث    (2000 في العام  62 ضحية تم التبليغ عنها، زيادة عن   92: باآستان •

 ).الهندية-على الحدود الباآستانية   
 .2000 في العام 11 ضحية، زيادة عن 20تم التبليغ عن : فلسطين •
 .2000 في العام 20 ضحية تم التبليغ عنها، زيادة عن  23: رواندا •
 .2000 للعام 65 ضحية، نزوًال عن 54تم التبليغ عن : السنغال •
 .2000 للعام 147 ضحية تم التبليغ عنها، زيادة عن  224:الصومال •
 . ضحية300تم التبليغ عن أآثر من : سريالنكا •
 .2001حزيران /  ضحية حتى يونيو 123تم التبليغ عن  : السودان  •
 . ضحية29تم التبليغ عن : طاجكستان •
 .2000 في العام 5 ضحية، زيادة عن 49تم التبليغ عن : ترآيا •
 .2000 في العام 38 ضحية، نزوًال عن 32تم التبليغ عن : أوغندا  •
 .2000 في العام 12 ضحية، زيادة عن 21تم التبليغ عن : اليمن •
 

 تبرير الزيادة في 2002-2001في عدد من الدول و المناطق الموبوءة باأللغام إرتفعت نسبة ضحايا األلغام في األعوام       
IDPs(جئين و المترحلين الداخليين     بعض الدول و األقاليم يعود إلى توسع النزاع أو حدوث نزاع جديد، أو قد يكون بفعل حرآة الال          

في دول و أقاليم أخرى يعزى سبب الزيادة الكبيرة إلى    . أفغانستان، جمهورية آونغو الديموقراطية، الهند، فلسطين و سريالنكا  ): 
 الضحايا في آلومبيا آال العاملين أسهما في رفع رقم. تحسن عملية جمع البيانات آما في؛ الشيشان، جورجيا، باآستان و ترآيا

 .المبلغ عنهم
 30 ضحية جديدة حتى 658 مثل؛ في أفغانستان تم التبليغ عن 2002ما زال يرد بعض التبليغ عن ضحايا جدد في العام  

 ضحية جديدة   13نيسان؛ في آرواتيا تم التبليغ عن /  أبريل 30 ضحية جديدة حتى343حزيران؛ في آمبوديا تم التبليغ عن / يونيو 
 .أيار/  مايو  15 ضحية جديدة حتى 45 حزيران؛ و في فلسطين تم التبليغ عن  / يونيو30حتى 

الذخائر غير المنفجرة لهذا التقرير تضم أيضًا مواطني الدول الخالية من األلغام، أو حتى            / أرقام ضحايا األلغام األرضية 
أو عمليات إزالة األلغام، حفظ السالم، أو أية نشاطات الموبوءة باأللغام لكن الذين قتلوا أو أصيبوا خالل قيامهم بمهامهم العسكرية   

 . أخرى في الخارج
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هذه الدول تضم ألبانيا، الجزائر، استراليا، بوتان، البوسنة والهرسك، آندا، الدانمارك، أثيوبيا، فرنسا، غامبيا، ألمانيا،      
يرو، بولندا، البرتغال، روسيا، سلوفاآيا، جنوب    هوندوراس، الهند، العراق، إيطاليا، األردن، المغرب، موزمبيق، النرويج، الب       

 .أفريقيا، سوريا، ترآيا، المملكة المتحدة و الواليات المتحدة  
 حوادث عمليات إزالة األلغام أو التدريب حصدت ضحايا بين عاملي  2002 و النصف األول من العام  2001في العام 

باجان، آمبوديا، آلومبيا، آرواتيا، اريتريا، استونيا، اليونان، األردن، آوسوفو،   في أبخازيا، أفغانستان، ألبانيا، أذير : إزالة األلغام 
آما وردت بالغات غير مؤآدة عن حصد ضحايا     . الكويت، الوس، لبنان، موزمبيق، نيكاراغوا، الفلبين، سريالنكا، فييتنام و اليمن  

 .جدد خالل عمليات إزالة األلغام في العديد من الدول األخرى   
قاعدة بيانات ضحايا حوادث عمليات " أصدر مرآز جنيف الدولي لإلزالة اإلنسانية لأللغام مراجعة لـ 2001ام في الع

و أجري عليها العديد من     ) DDAS" (قاعدة بيانات لحوادث عمليات إزالة األلغام    "سميت النسخة الجديدة   ). DDIV" (إزالة األلغام 
 حادثة وقعت على عمال 466 األلغام الحالية تحتوي على تفاصيل الحوادث، من بينها    قاعدة بيانات حوادث عمليات إزالة . التعديالت

أفغانستان، أنغوال، البوسنة و الهرسك، آمبوديا، اريتريا، العراق، الوس، آوسوفو، الكويت،   : إزالة األلغام، جمعت البيانات من
 .موزمبيق و زيمبابوي

ة حظر األلغام حيز النفاذ، إال أن األلغام االرضية و الذخائر غير المنقجرة  رغم  إحراز الكثير من التقدم منذ دخول معاهد
يتبين من المعلومات الواردة في     . ما زالت تحصد الكثير من الضحايا الجدد في آثير من الدول و في أغلب الحاالت من المدنيين         

 : التالي2002تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام  
 .من المدنيين) 2001من الضحايا المبلغ عنهم في العام  % 70(لغام األرضية الجدد ما زال معظم ضحايا األ •
فباإلضافة إلى الدول التي تبلغ عن وقوع   . ليس فقط الدول الموبوءة باأللغام التي تعاني من مشكلة مع األلغام األرضية •

ا أو أصيبوا باأللغام األرضية بينما آانوا   قتلو)  دولة خالية من األلغام13بينها ( دولة 29الضحايا الجدد، فإن مواطني  
 .خارج أوطانهم

 
 االحتياجات و المساعدة: ضحايا األلغام

الذخائر غير المنفجرة يمكن أن تسبب العديد من اإلصابات لألفراد، مثل فقدان األطراف، أجزاء   / حادثة األلغام األرضية 
، فقدان السمع، و إضافة إلى المشاآل غير المرئية؛ آالصدمة النفسية    من البطن، إصابات الصدر أو العمود الفقري، فقدان البصر   

الفاعلون األساسيون في موضوع   . التي ال تقتصر على الشخص المصاب في الحادث، بل تتجاوزه إلى أسر المقتولين و المصابين     
 :   89ليةمساعدة ضحايا األلغام األرضية، أتفقوا بشكل عام بأن المساعدة تتألف من المكونات التا  

 ).االسعافات األولية و معاملة الجروح(عناية ما قبل المستشفى  •
 ).العناية الطبية، العمليات، ضبط اآلالم(العناية في المستشفى  •
 ).العالج الفيزيائي، األطراف الصناعية، و المعدات المساعدة، الدعم النفسي      (إعادة التأهيل   •

المعاقين، التدريب في المهارات و التدريب المهني، مشاريع توليد الدخل،      جمعيات (إعادة الدمج االجتماعي و االقتصادي     �
 ).الرياضة

 ).تعليم و توعية المجتمع و قوانين اإلعاقة و العجز (سياسات و ممارسات متعلقة باإلعاقة  •
 تحليلها، و جـمع البيانات، مـعالجتها،(األشراف عـلى الرعاية الصحية و االجتماعية و البحث عـن الطاقات الكامنة         �

 ).التقرير عنها

                                                 
تقديم المساعدة ؛ أنظر ايضًا "دليل العناية و إعادة تأهيل الناجين من األلغام"عمل الحملة الدولية لحظر األلغام لمساعدة الضحايا،   للمزيد من المعلومات انظر مجموعة  89

- الدمج االجتماعيةجمعت من قبل رؤساء اللجنة الدائمة لمساعدة ضحايا األلغام، إعادةمجموعة من اإلرشادات، أفضل الممارسات و المناهج، : لضحايا األلغام األرضية
 .2001أيار / االقتصادية و التوعية بمخاطر األلغام، مايو 
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 الناجون من األلغام / مساعدة ضحايا 

االقتصادية لمعاهدة حظر األلغام تشجع إتباع طريقة  -اللجنة الدائمة لمساعدة ضحايا األلغام و إعادة الدمج االجتماعية       
بالتالي تعريف الضحية .  األلغام األرضيةشاملة و متكاملة لمساعدة ضحايا األلغام و التي تعتمد على التحديد ثالثي األبعاد لضحية  

بالتالي ينظر إلى عملية مساعدة الضحايا على أنها مدى     . يضم الفرد المتضرر بشكل مباشر، أسرته و المجتمعات المتأثرة باأللغام   
 .واسع من النشاطات التي تنفع األفراد، األسر و المجتمعات   

 تستخدم للتعبير عن النشاطات التي مساعدة الناجون  مصطلح 2002م تقرير المرصد العالمي لأللغام للعامع ذلك في  
 . مقصودة للتأآيد على هذا التمييز   الناجيو عليه مصطلح  . تستهدف المتضررين المباشرين لحوادث األلغام األرضية بشكل مباشر 

 
  الدول المتأثرة باأللغام في تقديم المساعدة لضحايا األلغام األرضية قدرات

لتفصيلي لمجهود الدول و قدراتها على االستجابة الحتياجات الناجين من األلغام و المعاقين بشكل عام، خارج          التحليل ا  
 رغم ذلك، فإنه منذ اإلصدار األول لتقرير المرصد العالمي لأللغام جمع آم هائل من المعلومات عن   90.مجال بحث هذا التقرير

 دولة من غير دول األطراف و األقاليم        37 دولة من دول األطراف      45 مختلف درجات مساعدة ضحايا األلغام و التي غطت    
جمعت المعلومات حول نشاطات الدول من خالل منظومة الصحة العامة، الهيئات الدولية و المنظمات غير الحكومية      . 91الثمانية

المعلومات المقدمة وردت من الهيئات    مع ذلك ال بد من اإلعتراف أن معظم   . التي تساعد المعاقين بما فيهم الناجين من األلغام  
و في العديد من الدول يصعب الوصول       . الدولية و المنظمات غير الحكومية و ليس من الوزارات المعنية في الدول الموبوءة باأللغام         

 .ةالمرصد العالمي لأللغام يدرس حاليًا آيفية معالجة عدم التوزان في التقارير المستقبلي  . إلى البيانات الرسمية 
إستنادًا إلى التحليل الكمي البحت للمعلومات المتوفرة، يظهر أن لدى الكثير من الدول تسهيالت لإلستجابة لبعض     

 دولة من الدول الموبوءة       42 تبين للمرصد العالمي لأللغام أنه في     2002/ 2001احتياجات الناجين من األلغام، و لكن في األعوام     
و حتى عند توفر الخدمات فإنها على . د أو أآثر من جوانب مساعدة الناجين من األلغام غير متوفر  باأللغام و ستة أقاليم جانب واح

األغلب ليست في متناول أيدي معظم الناجين، مثل ُبعد الخدمات عن المناطق الموبوءة، إرتفاع آلفتها بحيث ال يستطيع الناجي من         
 .المعقول لمجموعة أو ألخرى من الخدمات  الحصول عليها، االجراءات البيوروقراطية الخارجة عن    

في معظم تقارير الدول الموبوءة باأللغام، تتوفر البيانات عن طريق المراآز التي قدمت المساعدة للناجين من األلغام و           
 و  2001فقد ُطلب من هذه المراآز أن تبلغ عن عدد األشخاص الذين قدمت لهم المساعدة في العام     . غيرهم من األشخاص المعاقين

المرصد العالمي لأللغام لم يتمكن دائمًا من الحصول على هذه المعلومات و بعض المراآز ال   . تحديد عدد الناجين من األلغام منهم 
رغم ذلك، و رغم    . تحتفظ بسجالت حول حالة اإلصابة، ألن آل المعاقين أو الذين يعانون من عجر ما يعاملون بنفس الطريقة      

.  بعيدة آل البعد عن الكمال، إال أنها تعطي بعض المؤشرات حول وضع مساعدة الناجين من األلغام األرضية          اإلعتراف أن البيانات  
آما يتم اإلعتراف أن هذه األرقام ال تمثل األرقام الصحيحة و الكاملة لألفراد الذين تلقوا المساعدة ألن شخص واحد يمكن أن يدخل               

 . في سجالت العديد من الخدمات 
 

 حالة،  709أفريقيا :  حالة إصابة باأللغام األرضية في سجالت المستشفيات 1,620 رصدت – مستشفى عناية ال
 .حالة119 حالة، الشرق األوسط و شمال أفريقيا    330حالة، أوروبا و آسيا الوسطى    456الباسيفيك - حاالت، آسيا6األمريكتين 

                                                 
 و الذي يعالج سلسة واسعة من 2001تقرير العالم : مساعدة ضحايا األلغام   للمزيد من المعلومات حول هذا المجال المهم جمعت من قبل منظمة المعاقين الدولية في 90

 . في تحديد احتياجات األشخاص الذين يعانون من إعاقات معينة، بما في ذلك الناجين من األلغام األرضيةالمؤشرات من أجل تحديد قدرة الدولة
، عرض شيري بيلي، منسق ابحاث المرصد العالمي لأللغام لمساعدة الضحايا، للجنة الدائمة لمساعدة الضحايا "قياس التقدم في تنفيذ المعاهدة"  للمزيد من المعلومات أنظر 91
 .  ch.gichd.www، متوفر على العنوان 2002آانون الثاني /  يناير28اإلقتصادي، جنيف، -عادة الدمج اإلجتماعيو إ
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 من األشخاص الذين قدمت لهم  104,173 –) عيةمساعدة المرضى أو المزودون باألطراف الصنا       (إعادة التأهيل

 ناٍج؛ 5,433 متلقي للمساعدة، و على األقل 26,887أفريقيا :  من الناجين من األلغام21,617المساعدة، بما فيهم على األقل  
، 39,376طى  ناج؛ أوروبا و آسيا الوس   10,193، على األقل 33,051الباسيفيك - ناٍج؛ آسيا394، على األقل  1,274األمريكتين 
 . ناج1,370، على األقل 3,585 ناج؛ الشرق األوسط و شمال أفريقيا  4,227على األقل 
 

 متلق 4,060أفريقيا :  من الناجين من األلغام4,662 من متلقّي المساعدة، من بينهم على األقل 12,763 – الدعم النفسي
 ناج؛ أوروبا  1,955، على األقل  5,885الباسيفيك - ناٍج؛ آسيا 58، على األقل 872 ناٍج؛ األمريكتين  1,142مساعدة، و على األقل   

 . ناج156، على األقل 392 ناج؛ الشرق األوسط و شمال أفريقيا   1,351، على األقل 1,554و آسيا الوسطى   
 

: لغام  من الناجين من األ 2,937 من متلقّي المساعدة، من بينهم على األقل     8,022 – التدريب المهني و الدمج االقتصادي   
، على األقل 6,469الباسيفيك - ناٍج؛ آسيا92، على األقل  392 ناٍج؛ األمريكتين 295 متلق مساعدة، و على األقل   986أفريقيا 
 . جميعهم من الناجين من األلغام 59 ناج؛ الشرق األوسط و شمال أفريقيا   24، على األقل 116 ناج؛ أوروبا و آسيا الوسطى   2,467

 
يب مقدمي المساعدة الطبية المحلية مثل الجراحين، الممرضات، العاملين في االسعافات األولية، فنيي         تدر– بناء القدرات

، آسيا 5، األمريكتين 434، أفريقيا 2001 شخص تلقى تدريبًا في العام 1,587 على األقل –األعضاء الصناعية و تقويم األطراف 
 .60ألوسط و شمال أفريقيا   ، الشرق ا 118، أوروبا و آسيا الوسطى   970الباسيفيك 

 
 دولة نظام   12 دولة موبوءة بااللغام آشفت أنه يوجد فقط لدى 73 عملية التحليل لقدرة جمع البيانات في   – جمع البيانات

و حتى في ظل وجود نظام لجمع البيانات يعتقد بأنه ال يتم التبليغ عن آل إصابات   . 92 دولة أخرى تمتلك بعض القدرات 28شامل؛ 
بإمكان نظام إدارة المعلومات لقضايا األلغام تسجيل بيانات اإلصابات؛ لكن نقص الموارد في بعض األحيان يعيق من    . ماأللغا

في أربع دول على األقل حيث نفذ استطالع آثار األلغام يظهر أنه ال توجد استمرارية لجمع المعلومات من        . استخدام هذه التسهيالت   
بينما في آوسوفو يظهر أنه منذ إغالق . تشاد، موزمبيق، تايالند و اليمن: اإلصابات الجديدة لأللغام قبل مراآز قضايا األلغام لرصد 

مرآز قضايا األلغام لم يتم جمع أي معلومات و ال حتى من قبل جامعي البيانات الذي تم تدريبيهم من قبل اللجنة الدولية للصليب   
 لبيانات إصابات األلغام هي مراآز قضايا األلغام، اللجنة الدولية للصليب األحمر،       الجامعين األساسيين . األحمر للقيام بهذه المهمة 

 .اليونيسف و بعض المنظمات غير الحكومية 
 

 : 2001/200293إجماًال، يمكن وضع ست مالحظات رئيسية من االبحاث التي جمعت في العامين 
 

عدة المقدمة للناجين من األلغام ال تتناسب و حجم     في الكثير من الدول التي بلغت عن ضحايا جدد، يتبين أن المسا      �
 .احتياجاتهم

معظم الخدمات ما زالت متمرآزة في المناطق الحضرية في حين أن معظم الناجين من األلغام يتواجدون في المناطق    •
 .الريفية حيث الترآيز األعظم لأللغام

 .ائيمعظم الموارد ما زالت موجهة إلى إعادة التأهيل الطبي و الفيزي      �

                                                 
للجنة الدائمة لمساعدة الضحايا و إعادة ، عرض شيري بايلي، منسق ابحاث المرصد العالمي لأللغام لمساعدة الضحايا، "التقدم في تطبيق المعاهدة" للمزيد من المعلومات 92 

 .ch.gichd.www، متوفر على العنوان 2002أيار /  مايو 27اإلقتصادي، جنيف، -الدمج اإلجتماعي
 .41.، ص2001تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام   للمزيد من المتابعة العامة أنظر 93
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بدون بيانات دقيقة عن الضحايا ال يمكن ضمان وصول برامج مساعدة الناجين و الموارد المحدودة إلى حيث الحاجة         •

 .الكبرى لها
المنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية الدولية و المحلية، وآاالت األمم المتحدة، ما زالت تلعب الدور الفعال في                •

 .األلغام توصيل الخدمات للناجين من   
 .أخيرًا الوضع االقتصادي للعديد من الدول الموبوءة باأللغام يعتبر عائقًا أمام تقديم المساعدة المناسبة للناجين من األلغام          •

 
 نماذج للتطورات اإلقاليمية و النتائج الرئيسية  

 
 العالمي
للجنة الدولية للصليب األحمر قدمت        دولة و المدعومة من ا     22 المستشفيات التي تعالج جرحى الحرب في 2001في العام  •

 .94الذخائر غير المنفجرة/  ضحية لأللغام  1500المساعدة لـ   
 طرفًا 16,501 مرآز اللجنة الدولية للصليب األحمر لألطراف الصناعية و تقويم األعضاء أنتجت     2001في العام  •

المنظمات غير . 95 آرسيًا متحرآًا1,163 عكاز و 16,637 لمبتوري األطراف بفعل األلغام، و 9,779صناعيًا، بينها 
 طرفًا 14,573الحكومية و الوآاالت األخرى العاملة في الدول الموبوءة باأللغام أيضًا أنتجت أو وزعت على األقل          

 . من معدات المساعدة األخرى 7,828 آرسيًا متحرآًا، و 2,253 عكازًا، 5,640صناعيًا، 
 دولة غير    23 تم إيداعه من قبل ثماني دول موبوءة باأللغام و    2001 للعام 7  التقرير الطوعي الملحق للمادة     Jصيغة  •

 من أجل تقديم المعلومات عن برامج مساعدة الضحايا و غيرها من       2002تموز / موبوءة باأللغام حتى نهاية يوليو 
آوادور، هوندوراس، موزمبيق،  الدول الموبوءة باأللغام هي ألبانيا، آمبوديا، آلومبيا، األ  . النشاطات المتعلقة باأللغام 

الدول غير الموبوءة باأللغام هي، استراليا، ألنمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، آندا، فرنسا، ألمانيا،   . البيرو و تايالند
جنوب إيرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، ليختنشتين، مالطا، المكسيك، هولندا، نيوزيالند، النرويج، البرتغال، سولفاآيا،  

إضافًة إلى ذلك؛ آرواتيا، نيكاراغوا و اليمن قدمت معلومات عن مساعدة ضحايا األلغام في        . أفريقيا، أسبانيا و السويد 
 .7 آجزء من تقرير المادة Iالصيغة  

 
 أفريقيا
 الوطنية    تم تأسيس لجنة فرعية جديدة لمساعدة ضحايا األلغام نابعة عن قطاع اللجنة 2001تموز / في أنغوال في يوليو  •

 .إلزالة األلغام و المساعدة اإلنسانية   
 من الناجين من األلغام الجدد لم يرد أي تقرير عن تلقي أي     217في تشاد بناء على أستطالع آثار األلغام تبين أنه بين  •

 .واحد منهم برامج في إعادة التأهيل الفيزيائية أو تدريبًا مهنيًا بعد الحادث 
للصليب األحمر و السلطات االريترية وقعت على مذآرة التفاهم لتأسيس برامج إعادة التأهيل            في اريتريا اللجنة الدولية    •

 .الفيزيائي للمعاقين في البلد
طورت مسودة سياسة التعامل مع الناجين من األلغام و مساعدة    ) IND(في موزمبيق المؤسسة الوطنية إلزالة األلغام   •

 . حيال مساعدة الناجين من األلغام  الضحايا و التي تحاول تحديد مهام المؤسسة  

                                                 
 .8. ، ص2002تموز / ، جنيف، يوليو 2001نة الدولية للصليب األحمر الخاص، قضايا األلغام    تقرير اللج 94
 .10.   نفس المرجع السابق، ص 95
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 . باشر مكتب استشارات المعاقين التابع لمكتب رئيس الوزراء مهامه2001أيلول /  سبتمبر 24في ناميبيا في  •
 بدأ برنامج جديد متكامل للتوعية بمخاطر األلغام و مساعدة الناجين من األلغام في    2001أيلول / في أوغندا في سبتمبر   •

 .شمال أوغندا 
 

 األمريكتين 
في آلومبيا أسست الحكومة ما يسمى بمرقب األلغام المضادة لألفراد و الذي يعمل عـلى جمع البيانات حول إصابات و      •

 .ضحايا األلغام األرضية
آل سلفادور جمعية أمانة العاصمة الوطنية لقضايا األسرة، التي تترأسها السيدة األولى في  آل سلفادور تعمل على تطبيق          •

 . الفرص المتكافئة للمعاقينقانون
 .في هونوراس ورشة جديدة لتصنيع األطراف الصناعية بدأت العمل في سان بيدرو سوال      •
أعلنت المكسيك لألمم المتحدة خالل اجتماع اللجنة الدائمة لمساعدة الضحايا و إعادة الدمج االجتماعي االقتصادي في        •

 .فاقية دولية من أجل تشجيع و حماية حقوق و آرامة المعاقين  عن مبادرتها لوضع إت2002آانون الثاني / يناير 
في نيكاراغوا يتم بذل الجهود من لتأمين دمج برامج مساعدة الضحايا في جهاز الصحة العامة، و غيرها من مؤسسات    •

 ).INATEC(، هيئة الشباب، و الهيئة الوطنية التقنية  )MIFAMILIA(الدولة مثل وزارة األسرة   
 

 فيكالباسي-أسيا
 60فقط . من األفغان ال يحصلوا على الخدمات الصحية   % 65في أفغانستان بناء على ما أوردته منظمة الصحة العالمية   •

االقتصادي للمعاقين و حتى في هذه المقاطعات - مقاطعة لديها تسهيالت إلعادة التأهيل أو إعادة الدمج االجتماعي    330بين 
 .بالكاد تلبية االحتياجات األساسية

 أحتلت بورما المرتبة الثالثة ألعلى رقم للناجين من األلغام 2001ورما أفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر أنه في العام   ب •
 لتقديم األطراف الصناعية و تقويم  14 بين برامجهم الـ - بعد أفغانستان و أنغوال  -الذين يتلقون األطراف الصناعية    

 .األعضاء في العالم
 السلطات المحلية لمنطقتي جامو وآشمير الموبوءتين باأللغام أنها ستعمل على تحسين الخدمات الطبية    في الهند تعهدت •

 .في آل المؤسسات الصحية في المنطقة
في الوس وزارة العمل و الرعاية األجتماعية صادقت بشكل رسمي على أن يتم تأسيس جمعية الو الشعبية للمعاقين بعد      •

 .خمس سنوات
نظمة األمل لألطفال غير الحكومية عرضت المصنع المتنقل لألطراف الصناعية و المرآبات المهيأة لتقديم في سريالنكا م •

 .المساعدة في المناطق النائية  
 حضر لمؤتمر جنوب شرق آسيا اإلقليمي حول مساعدة الضحايا ممثلين  2001تشرين الثاني /  نوفمبر 8-6في تايالند من  •

 .يالند و الفييتنام عن بورما، آمبوديا، الوس، تا
 . مقاطعة45 إلى 40في فييتنام برنامج إعادة التأهيل الموجه للمجتماعات المحلية إتسع من      •

 
 آسيا الوسطى/ أوروبا 
 توقف مرآز يريفان لألعضاء الصناعية و لتقويم األطراف عن تقديم المساعدة    2002آانون الثاني / أرمينا في يناير  �

تشرين األول  / ذا تكرار لذات الوضع الذي تم التبليغ عنه عندما أغلق المرآز بين أآتوبر  و ه. بسبب نقص تمويل الدولة 
 .2002آب / يفترض استئناف العمليات في أغسطس . 2001شباط /  و فبراير 2000
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ي أآبر مدينة،  ستفتح اللجنة الدولية للصليب األحمر مرآزًا جديدًا إلعادة التأهيل في غانجا ثان      2002أذيرباجان، في العام  •

 .آما تعمل على تجديد التسهيالت الموجودة في ناخيشيفان  
-100البوسنة و الهرسك متوسط المسافة بين الضحايا المبتورة أطرافهم و مرآز تهيئة األطراف الصناعية تترواح بين            •

 . آيلومترًا150
الدولية إلعادة تأهيل المحاربين     مجموعة البرامج  " تمت المصادقة على 2001أيار /  من مايو 31 في CISفي دول   •

بقرار من مجلس رؤساء حكومات " 2005-2001القدامى و المشارآين في النزاعات الدولية و ضحايا األرهاب للعام   
 . CISدول الـ  

في آرواتيا مرآز تقويم األطراف و إعاد التأهيل لمستشفى مارتن هورفات في روفينج تم تجديده من أجل تقديم إعادة       •
 . و الدعم النفسي للشباب الناجين من األلغام    التأهيل

اللجنة . في الشياشان العديد من المستشفيات و العيادات غالبا ما تعمل بدون مياه جارية بدون نظام تدفئة أو مجاري مناسب •
ي من  الدولية للصليب األحمر وقعت على إتفاقية مع وزارة الصحة الشيشانية و الفرع الشيشاني للصليب األحمر الروس             

 لم تكن هناك مراآز عاملة في 2002تموز  / حتى يوليو  . أجل تقديم المساعدة في مراآز التسهيالت الطبية في الشيشان   
 .الشيشان إلعادة التأهيل  

في جورجيا من الواضح أن خدمات إعادة التأهيل الطبي المتخصص و الدعم النفسي ما زالت في غير متناول الكل، أو         •
 .كثير من الناجين من األلغامأنها غير متوفرة لل

في آوسوفو أثير بعض القلق أنه بدًال من محاولة تأسيس برامج مستديمة إلعادة التأهيل في آوسوفو فإن البرامج    •
 .الموجودة تقدم المساعدة عن طريق نقل المحتاجين إلعادة التأهيل أو لألطراف الصناعية إلى دول آخرى         

في " تحديد استراتيجيات النجاح  " ورشة عمل بعنوان  2002تموز / ثاني من شهر يوليو في سلوفينيا أقيمت بين األول و ال   •
مرآز صندوق اإلعتماد الدولي إلزالة األلغام و مساعدة ضحايا األلغام في إيغ، من أجل تحديد االستراتيجيات الالزمة           

 .لتحسين برامج مساعدة ضحايا األلغام في البلقان 
 .جديدًا لألطراف الصناعية و إعادة التأهيل في جامعة ديكل، قرب المناطق الموبوءة باأللغام     في ترآيا تم إفتتاح مرآزًا  •
 وافق الرئيس على مرسوم جديد حول الحماية الطبية و االجتماعية للمعاقين  2001تشرين الثاني /  نوفمبر13أوآرانيا في  •

 .و للمحاربين القدامى و ضحايا الحرب  
يرالية منظمة المعاقين الدولية وّقعت على مذآرة التفاهم مع وزارة الشؤون االجتماعية         في جمهورية يوغسالفيا الفيد •

 .الصريبة من أجل المساعدة  في إجراءات التعديل و وضع سيسات جديدة معنية باحتياجات المعاقين    
 

 شمال أفريقيا/ الشرق األوسط 
ع وزارة الصحة من أجل إنشاء وحدة إنتاج في مرآز بن       في الجزائر اللجنة الدولية للصليب األحمر وقعت على إتفاقية م       •

 .تقويم األعضاء في شمال الجزائر/ أآنون لألطراف الصناعية  
في لبنان المكتب الوطني إلزالة األلغام أنشأ اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا األلغام، والذي يضم آل الفاعلين الرئيسين في      •

 و لكنه إلى اآلن غير 2000أيار / دقة على التشريع الوطني للمعاقين في مايو   تمت المصا. مساعدة الناجين من األلغام 
 .فّعال

 .في سوريا تم إفتتاح مرآز جديد للعالج الفيزيائي في خان أرنبة قرب المنطقة الموبوءة •
 . الذي أنشأ صندوق الرعاية و إعادة التأهيل للمعاقين دخل حيز النفاذ     2في اليمن المرسوم الرئاسي رقم  �
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 االستجابة الحتياجات الناجين من األلغام  
رغم ذلك، لوحظ أن     . الذخائر غير المنفجرة الذين يحتاجون للمساعدة في تزايد مستمر آل سنة      / عدد الناجين من األلغام    

ى الضحايا الجدد الذي      و باإلضافة إل. في العديد من الدول الموبوءة باأللغام المساعدة المقدمة للناجين من األلغام ال تفي باحتياجاتهم      
حاالت  "- حسب المصطلح الطبي   – دولة فيها  38 رصد المرصد العالمي لأللغام  2002-2001تم التبليغ عنهم خالل األعوام 

 2001بعبارة أخرى العديد من الدول التي لم يكن لديها ضحايا جدد لأللغام في العامين         . من ضحايا األلغام للسنوات الماضية  " سابقة
بالتالي تقريبًا ثلثي الدول في العالم  .  لديها ناجين من األلغام من السنوات الماضية و الذين ما يزالوا يحتاجون إلى المساعدة   2002 –
 .الذخائر غير المنفجرة و قضية الناجين من األلغام /   متأثرة إلى حد ما بمشكلة األلغام األرضية - دولة  121 -

الذخائر غير المنفجرة في  /  ناٍج من األلغام األرضية 897 من األلغام األرضية حول أجريت دراسة من قبل شبكة الناجين 
 % 78بينما . آانوا بوضع نفسي و فيزيلوجي جيد و معتمدين ذاتياً    )  شخص200أي (فقط % 22البوسنة و الهرسك، ووجدت أن       

هذا االستطالع و أستنادًا إلى التقديرات السابقة التي تفيد    إن باستخدام . من الناجين ما زالوا بحاجة إلى المتابعة و الدعم المستمرين 
 .  شخصًا يحتاج إلى المساعدة و الدعم المستمرين   234,000 ناٍج من األلغام في العام يظهر أنه على األقل 300,000عن 

فاألطراف  . ويلة األمدو آما هو الحال مع آل الخدمات اإلنسانية فإن عمليات مساعدة الناجين من األلغام قضية معقدة و ط 
. و قد تظهر المشاآل الصحية إلى السطح بعد الحادث األصلي بسنوات     . الصناعية تستهلك، و هي تحتاج إلى اإلصالح و االستبدال  

من يكون قد مشى بشكل جيد بواسطة األطراف الصناعية لسنوات عديدة فإنه قد يحتاج إلى آرسي متحرك في وقت الحق من   
فبرامج التدريب المهني و  . االقتصادي فقد ال تكون نتائجه مستديمة أو سهلة التحقيق - إعادة الدمج االجتماعي   و مثل ذلك . حياته

و . غيرها من المناهج المتبعة لتسهيل إعادة الدمج االقتصادي تكافح من أجل النجاح في اقتصاديات الدول التي تنتشر فيها البطالة  
 األلغام من إضطرابات ما بعد الحادث، الكثير يعاني من مشاآل نفسية خفية و مستترة، و        بينما يعاني عدد محدود من الناجين من   

 .التي يمكن أن تلحق األذى الشديد للناجي من الحادث و لكل شخص قريب منه     
 و سواء أآانت اإلعاقة، بتر لطرف، فقدان بصر، صمم، أو أي شيء آخر غالبًا ما يعاني الناجون من األلغام من التمييز، 

من عوائق في اإلندماج في البيئة و نظام التواصل، اإلنعزال االجتماعي، االستثناء من الفرص التعليمية و الفصل أو العزل من    
 . أسواق العمل الرسمية و غير الرسمية    

رضية و من أجل معالجة المشلكة يجب أن تطبق في آن واحد خطتين؛ األولى أن ينظر إلى مساعدة الناجين من األلغام األ       
الثانية؛ في إطار هذه األنظمة الرئيسية، ال بد من تقصد إدراج  . آجزء من النظام الشامل للصحة العامة و الخدمات االجتماعية  

 العناية الصحية، الخدمات االجتماعية،   –العناية للتأآد أن الناجين من األلغام و غيرهم من المعاقين ينالون نفس الفرص في الحياة       
 .  آأي قطاع آخر من المجتمع– التعليم و المشارآة في المجتمعات  دخل للمعيشة، 

فيجب أال ينظر إلى الناجين من األلغام آمجموعة مستقلة عن باقي ضحايا الحرب أو   . تحقيق التوازن هنا مهم جداً 
لناجين و إعادة دمجهم في   فالهدف الجوهري لبرامج مساعدة الناجين من األلغام يجب أن يكون إعادة التأهيل الكامل ل      . المعاقين

 . مجتمع أوسع
معاهدة حظر األلغام تطلب    . في آثير من الدول الموبوءة باأللغام ال يمكن تحقيق هذا الهدف بدون مساعدة المجتمع الدولي        

أيضًا إلعادة   آل دولة يسمح لها وضعها بأن تقدم المساعدة للعناية و إعادة التأهيل، و        "في فقرتها الثالثة من المادة السادسة أن     
 ...".الدمج اإلجتماعي و اإلقتصادي لضحايا األلغام يجب أن تفعل ذلك  

 
 

 المجالس غير الدورية للجنة الدائمة 
ترأستها ) SC-VA (96االقتصادي- اللجنة الدائمة لمساعدة الضحايا و إعادة الدمج االجتماعي            2001أيلول  / منذ سبتمبر 

و التين ستترأسا اللجنة في (المقررين المشتكرين للجنة فرنسا و آلومبيا  . ن و نيكاراغواآندا و هوندوراس، خلفًا لرئاسة اليابا  
اللجنة الدائمة ما زالت تحرز تقدمًا لتحقيق هدفها في إيجاد الوسائل العملية الالزمة لمساعدة الدول األطراف              ) 2002أيلول  / سبتمبر 

 .خص العناية و إعادة تأهيل الناجين من األلغام  في تنفيذ إلزاماتهم تجاه معاهدة حظر األلغام فيما ي
في أوتاوا، من أجل تشجيع  " ورشة عمل خطط اللجنة الدائمة  " آندا استضافت  2001تشرين األول / في أآتوبر 

جتمع  حضر الم. المحادثات حول وضع إطار للنشاطات المستقبلية للجنة الدائمة و لتحديد القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى األهتمام         
آندا، هوندوراس، فرنسا، نيكاراغوا و اليابان، مع رئيس مجموعة العمل لمساعدة الضحايا للحملة الدولية لحظر         : ممثلي حكومات

 .األلغام و ممثلين عن خدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام، المرصد العالمي لأللغام و غيرها من المنظمات غير الحكومية    
آانون / في يناير .  سويسرا- في جنيف 2002أيار / آانون الثاني و مايو /  الدورية في يناير  عقد اجتماعين للمجالس غير 

االقتصادي بثمانية مشارآين من الدول األفريقية الناطقة     -الثاني رحبت اللجنة الدائمة لمساعدة الضحايا و إعادة  الدمج االجتماعي           
المواضيع الرئيسية لهذا     . لة الثانية من مبادرة رفع أصوات الناجين من األلغام   باللغتين الفرنسية و اإلنكليزية للمشارآة في المرح 

قياس التقدم المحرز في تطبيق المعاهدة؛ القضايا المتأزمة و التقدم في العناية الطبية، إعادة التأهيل النفسية و       : االجتماع آانت
إحدى المخرجات الرئيسية لهذا االجتماع آان عرض االجراءات  . االجتماعية، إعادة التأهيل الفيزيائية، حقوق اإلنسان و اإلعاقة 

 . االستشارية، التي يتم تنسيقها من قبل خدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام، من أجل إيجاد فرص جديدة مناسبة للجنة الدائمة  
مراجعة و وضع التنفيذ؛    : ئمةأيار آانت المواضيع الرئيسية للجنة الدا    / خالل اجتماع المجلس غير الدوري في شهر مايو    

االجتماعية، إعادة  - األطراف الصناعية و تقويم األعضاء، إعادة التأهيل النفسية    –التجديدات التي طرأت على خطط التنفيذ و تقدمها     
اردة رفع مب"سنحت الفرصة للكثير من المشارآين في المرحلة الثانية من   . الدمج االقتصادي للمعاقين، حقوق اإلنسان و المعاقين     

                                                 
 .االقتصادي و التوعية بمخاطر األلغام- آان تعرف اللجنة في السابق آان باسم اللجنة الدائمة لمساعدة الضحايا، إعادة الدمج االجتماعي 96
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. اإلنكليزية لتوجيه االجتماع إلى أولويات مساعدة الناجين/ هذه المرة من الدول األفريقية المتحدثة باللغة البرتغالية   " األصوات
خدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام عرضت النتائج االبتدائية من اإلجراءات االستشارية و حددت أربعة عناصر آمواضيع سيتم  

مستوى التخطيط و التنسيق الوطني من قبل حكومات الدول الموبوءة باأللغام      : ها خالل االجتماعات المقبلة للجنة الدائمة  الترآيز علي
 .لمساعدة الضحايا؛ العناية الطبية االسعافية، األطراف الصناعية و تقويم األعضاء و إعادة الدمج االقتصادي       

 
 تمويل قضايا األلغام  

فهناك تنوع آبير لما . ر تمويل قضايا األلغام صعبة رغم الزيادة في الشفافية و تحسن آليات التبليغمازالت محاولة إقتفاء أث
مع ذلك من خالل أبحاث المرصد العالمي لأللغام يمكن إعطاء صورة أو    . يبلغ عنه الممولين و في أي تفاصيل و عن أي فترة زمنية 

 .معلوماتي عن الوضع العالمي للتمويل   
للعام .  بليون دوالر أمريكي لقضايا األلغام خالل العقد المنصرم 1,4العالمي لأللغام بأنه تم إنفاق حوالي   آشف المرصد  

 . 97 مانح24 مليون دوالر قدمت من 237 أفاد المرصد العالمي لأللغام أن مخصصات قضايا األلغام آانت    2001

                                                 
 – 2000تشرين األول /  أآتوبر (فبين الدول التي بلغت عن سنواتها المالية المختلفة آانت الواليات المتحدة . 2001رة ال يقدم المانحون تقارير عن تقويم  في حاالت آثي 97

 2001نيسان / أبريل (، المملكة المتحدة )2002آذار /  مارس – 2001نيسان / أبريل (، آندا )2002شباط /  فبراير – 2001أذار / مارس (، اليابان )2001أيلول / سبتمبر 
 ). 2002حزيران /  يونيو – 2001تموز / يوليو (و استراليا ) 2002آذار /  مارس –
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و على افتراض أن البيانات المجموعة عن    .  الماضيةهذا يشكل إنخفاضًا بقدر أربعة ماليين من الدوالرات عن السنة    
و في الحقيقة يمكن أيضًا عزو ذلك و . تمويل قضايا األلغام غير دقيقة أو أآيدة فإن هذا اإلنخفاض غير مهم من الناحية االحصائية

قلق أنه و ألول مرة منذ العام  مع ذلك أنه جدير بالذآر و مثير لل. لو جزئيا إلى التقلب في سعر الصرف مقابل الدوالر األمريكي
 . لم يزداد التمويل العالمي لقضايا األلغام بمبالغ ملحوظة  1992

لقضايا األلغام  للعام ) EC(خالف التقراير السنوية الماضية فإن المرصد العالمي لأللغام أدرج تمويل االتحاد األوروبي       
نظرًا لتقديم أعضاء  ( للحيلولة دون حصول إزدواج في الحساب       و السنوات السابقة حيث يعتقد أن هناك معلومات آافية  2001

 ).االتحاد األوروبي تقارير عن المنح التي تقدمها لإلتحاد األوروبي آجزء من نقفاتها الوطنية لقضايا األلغام   
إزالة األلغام في   آما آان الحال في السابق فإن المرصد العالمي لأللغام لم يدرج تمويل االبحاث و تطوير تقنيات و معدات    

في الوقت الذي يخصص . هذه االجماليات، بدًال من ذلك وضعت قائمة خاصة بنفقات األبحاث و التطوير عند توفر المعلومات عنها
فيه الممولين جزء من تمويلهم لألبحاث و التطوير في قضايا األلغام، فقط عدد صغير من الممولين يخصيص ميزانية خاصة لتمويل  

على وجه الخصوص بلجيكا، آندا، االتحاد األوروبي، هولندا، المملكة المتحدة و الواليات           (2001التطوير في العام  األبحاث و 
 إجـمالي نفقات األبحاث و التطوير لقضايا األلغام  2000-1992فـي األعوام .  مليون دوالر أمريكي21مشكلة أآثر من  ) المتحدة
 .2000 مليون دوالر على األقل في العام   38 مليون دوالر أمريكي، بينها  178شكلت 

و حيث أمكن تم أدراج التمويل المخصص لبرامج مساعدة الضحايا، لكن بالنسبة لعدد من الممولين الرئيسين ال يمكن     
قدم و أيضًا في بعض الحاالت، ال ي  . فصل تمويل برامج مساعدة ضحايا األلغام عن تمويلهم للبرامج غير المعنية بقضايا األلغام      

 من التمويل العالمي  - إلى حد ما -بالتالي فإن األرقام المشارة هنا تقلل ). عكس المالية(الممولين تقارير عن قيمة مساهماتهم العينية 
 .لقضايا األلغام

؛ ) مليون دوالر أمريكي13,2نزوًال (الواليات المتحدة : إنخفض تمويل قضايا األلغام بشكل آبير لثالثة من أآبر المانحين
أآبر زيادة سجلت لإلتحاد األوروبي  ).  مليون دوالر أمريكي 4,9(و اليابان )  مليون دوالر أمريكي6,1نزوًال (المملكة المتحدة   

 ).  مليون دوالر أمريكي 3إرتفاع (و إيطاليا )  مليون دوالر أمريكي 3,6إرتفاع (؛ آندا ) مليون دوالر أمريكي11إرتفاع (
 14,7 خصص 2000 آانت متماثلة، لكن في العام 2001 و 2000وروبي في العامين إجمالي مساهمات االتحاد األ

 دوالر أمريكي خصصت لألبحاث و   235,000 فـقط حوالي  2001مليون دوالر أمريكي لألبحاث و التطوير، بينما فـي العام    
 .التطوير

بالنسبة لتسعة مانحين في الحقيقة بمبالغ   ) الرإن حسب بالعملة المحلية و ليس بالدو     (بالنسبة لعشرون مانح؛ إرتفع التمويل   
 .بالنسبة ألحد عشر مانح، تقريبًا آلهم بمبالغ صغيرة باستثناء الثالثة المذآورين أعاله   ) إن حسب بالعملة المحلية(آبيرة، و إنخفض 

 
  مليون دوالر أمريكي 237: 2001تمويل قضايا األلغام للعام   

 مليون دوالر أمريكي   69,2  الواليات المتحدة األمريكية  
  مليون دوالر أمريكي  25,3   االتحاد األوروبي  

  مليون دوالر أمريكي  19.2    النرويج 
  مليون دوالر أمريكي  15.5    آندا 

  مليون دوالر أمريكي  15,4   المملكة المتحدة   
  مليون دوالر أمريكي  14.4    الدانمارك 

  مليون دوالر أمريكي  13.9    هولندا  
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  مليون دوالر أمريكي  12,3    ألمانيا
  مليون دوالر أمريكي 8.5    السويد  

  مليون دوالر أمريكي 8.4    سويسرا 
  ماليين دوالر أمريكي7    اليابان

  مليون دوالر أمريكي 6,4    استراليا 
  ماليين دوالر أمريكي5    إيطاليا 
  مليون دوالر أمريكي 4,5    فنلدنا
  مليون دوالر أمريكي 2,7    فرنسا
  مليون دوالر أمريكي 2    إيرلندا 
  مليون دوالر أمريكي 1.9    بلجيكا

  مليون دوالر أمريكي  0,95    نيوزيالند
  مليون دوالر أمريكي  0,89    ألنمسا
  مليون دوالر أمريكي 0,7    أسبانيا
  مليون دوالر أمريكي 2,3    أخرى

 
 ريكي  بليون دوالر أم1,419: تمويل قضايا األلغام إلى تاريخنا  

 
  مليون دوالر أمريكي 375,5  الواليات المتحدة األمريكية  

  مليون دوالر أمريكي 203,3   االتحاد األوروبي  
  مليون دوالر أمريكي 127,2    النرويج 

  مليون دوالر أمريكي  94,1   المملكة المتحدة  
  مليون دوالر أمريكي 80    السويد  
  مليون دوالر أمريكي  70,8    اليابان

  مليون دوالر أمريكي  67,4    آندا 
  مليون دوالر أمريكي  67,2    هولندا  
  مليون دوالر أمريكي  62,7    ألمانيا

  مليون دوالر أمريكي  62,3    الدانمارك 
  ماليين دوالر أمريكي43    استراليا 
  مليون دوالر أمريكي  39,6    سويسرا 
  ماليين دوالر أمريكي36    إيطاليا 
 والر أمريكي  مليون د 27,9    فنلدنا
  مليون دوالر أمريكي  16,8    فرنسا
  مليون دوالر أمريكي  11,8    بلجيكا
  مليون دوالر أمريكي 7.9    ألنمسا
  مليون دوالر أمريكي 7,8    إيرلندا 

  مليون دوالر أمريكي 6,6   نيوزيالندا
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  مليون دوالر أمريكي 4,2    أسبانيا
  مليون دوالر أمريكي 7,2    أخرى

 
 قضايا األلغام بالسنوات  تمويل 

 
  مليون دوالر أمريكي 237 2001
  مليون دوالر أمريكي 241 2000
  مليون دوالر أمريكي 220 1999
 )إضافة إلى التسعة الماليين التي تم تقديرها ( مليون دوالر أمريكي  180 1998
 ) مليون التي تم تقديرها35إضافة إلى ( مليون دوالر أمريكي  105  1997
 ) مليون التي تم تقديرها 34إضافة إلى (كي  مليون دوالر أمري 99  1996
 ) مليون التي تم تقديرها41إضافة إلى ( مليون دوالر أمريكي  218  1992-95

 
 ممولي قضايا األلغام 

 ما لم تتم اإلشارة إلى عكس ذلك؛ هذه األرقام تشير إلى تمويل برامج مساعدة     98آل التقدير تم بالدوالر األمريكي
تمويل األبحاث و التطوير لقضايا األلغام، و التي تمت اإلشارة إليها بشكل مستقل؛ آما أن األرقام ال تضم  الضحايا؛ لكنها ال تضم 

 .المساهمات التي قدمت لإلتحاد األوروبي
 

  مليون دوالر أمريكي375.5 -الواليات المتحدة األمريكية  
  مليون  69,2    2001

  مليون 82,4    2000
  مليون 63.1    1999
  مليون 44.9    1998
  مليون 30.8   1997
  مليون 29.8   1996
  مليون 29.2   1995
  مليون 15.9    1994
  مليون 10.2    1993

 
  10هذه األرقام ال تضم تمويل برامج مساعدة ضحايا األلغام؛ لكن تمويل برامج ضحايا الحرب وصل إلى إجمالي إضافي           •

 .2001مليون دوالر أمريكي للسنة المالية   
 مليون   81,8، و 2001 مليون دوالر أمريكي للسنة المالية  12,6ث و التطوير أيضًا وصلت إلى إجمالي إضافي   األبحا �

 .2000 و حتى 1995دوالر أمريكي للسنوات المالية منذ   
 

                                                 
 و لكن فـي معظم. ، فـي بعض الحاالت تم تلقي بعض التصحيحات للسنوات المنصرمة2001تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام   أخذت من 2001  األرقام ما قبل عام  98

 .ليس في آل الحاالت، أرقام السنوات المنصرمة حسبت حسب سعر الصرف لتلك السنوات
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 99 مليون دوالر أمريكي203.3 -األتحاد األوروبي  

 )  مليون يورو 28,1( مليون 25,3    2001
 ) مليون يورو15,9( مليون 14,3    2000
 ) مليون يورو 17,3( مليون 15,5    1999
 ) مليون يورو 23,8( مليون 21,4    1998
 ) مليون يورو141,2( مليون 126,8    1992-1997

 
 .األرقام ال تشمل التمويل اإلضافي الفردي إلعضاء األتحاد األوروبي  •
 48,1( مليون دوالر أمـريكي  43,2 التي شكلت اجمالي األرقام ال تشمل تمويل األبحاث و التطوير فـي قضايا األلغام و  •

1999 مليون يورو في العام 13,8، 2000 مليون يورو في العام  16,4، 2001 يورو في العام 262,000): مليون يورو
 .1997-1992 مليون يورو من لألعوام   10,1 و 1998 مليون يورو في العام  7,6، 

 
 ي مليون دوالر أمريك127.2  -النرويج 

 ) مليون آرون نرويجي176,9( مليون 19,7    2001
 ) مليون آرون نرويجي178,6( مليون 19.2    2000
 ) مليون آرون نرويجي 185( مليون 21.7    1999
  مليون 20.8    1998
 ) مليون آرون نرويجي 125( مليون 16.7   1997
 ) مليون آرون نرويجي 101( مليون 13.5   1996
 ) مليون آرون نرويجي 87( مليون 11.6   1995
 ) مليون آرون نرويجي30( مليون 4     1994

 
 .النرويج تمول عدد من برامج األبحاث و التطوير لقضايا األلغام، لكن القيمة االجمالية غير معروفة    •

 
  مليون دوالر أمريكي94,1  -المملكة المتحدة 

 ) مليون جنيه إنكليزي 10,7( مليون 15,4    2002 -2001
 ) مليون جنيه إنكليزي15( مليون 21.5    2001 – 2000
 ) مليون جنيه إنكليزي13,6( مليون 19.5    2000 – 1999
 ) مليون جنيه إنكليزي4,57( مليون 6.5    1999 – 1998
 ) مليون جنيه إنكليزي4,6( مليون 6.6   1998 - 1997
  مليون 6.3   1996
  مليون 6.9   1995
  مليون 6.3    1994
  مليون 5.1    1993

                                                 
 . دوالر أمريكي، و قد استخدم لكل السنوات0,898=  يورو 1  سعر الصرف  99
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 . األرقام ال تشمل تمويل برامج مساعدة الضحايا  •
 مليون   3,43، و 2002-2001 مليون دوالر أمريكي إضافي في العام 1,87شكل إجمالي تمويل األبحاث و التطوير  •

 .2001 - 2000 و حتى  98 - 1997دوالر من العام 
 

  مليون دوالر أمريكي80 -السويد 
 ) مليون آرون سويدي 91,6( مليون 8,5     2001
 ) مليون آرون سويدي 76,7( مليون 7.9    2000
 ) مليون آرون سويدي 94,5( مليون 11.5    1999
 ) مليون آرون سويدي129,5( مليون 16.6    1998
  مليون 11.9   1997
  مليون 10.4   1996
  مليون 5.1   1995
  مليون 2.6     1994
  مليون 5.5    1990-1993

 
 .تشمل تمويل برامج مساعدة الضحايا األرقام ال  •
 مليون دوالر منذ    24خصصت السويد مبالغ إضافية مهمة لألبحاث و التطوير، مشكلة أجمالي قدره أآثر من         •

 .2001 و 2000؛ ال تتوفر أي إحصائيات عن األعوام  1999-1994العام 
 

  مليون دوالر أمريكي 70.8 -اليابان  
 )باني  مليون ين يا 741( مليون 7    2001
 ) مليون ين ياباني 1,246( مليون 11.9    2000
 ) مليون ين ياباني 1,600( مليون 13.2    1999
 ) مليون ين ياباني1,000( مليون 8.7    1998

 
 . مليون دوالر أمريكي لقضايا األلغام 30 ساهمت اليابان بحوالي 1998قبل عام  •
 مليون ين ألبحاث و تطوير تقنيات إزالة   500ام جديد بتقديم بـ   أعلنت اليابان عن إلتز 2000آانون األول  / في ديسمبر •

 .األلغام
 

  مليون دوالر أمريكي 67,4 –آندا 
 ) مليون دوالر آندي24( مليون 15,5    2001
 ) مليون دوالر آندي 17,7( مليون 11.9    2000
 ) مليون دوالر آندي 23,5( مليون 15.2    1999
  مليون 9.5    1998
 ) مليون دوالر آندي 4,6(ليون  م3    1997
 ) مليون دوالر آندي 6( مليون 4    1996
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 ) مليون دوالر آندي 2,2( مليون 1.5    1995
 ) مليون دوالر آندي 4,4( مليون 2.9     1994
 ) مليون دوالر آندي 3,4( مليون 2.2    1993
 ) مليون دوالر آندي 2,5( مليون 1.7    1989

 
، و 2001في العام )  مليون دوالر آندي3,7( مليون دوالر أمريكي 2.4 شكل مبلغًا إضافيًا  تمويل األبحاث و التطوير •

 .1998، و مليون دوالر في العام  1999 مليون دوالر في العام  1,7، 2000 مليون دوالر أمريكي في العام  2.7
 

  مليون دوالر أمريكي 67,2 -هولندا 
 )مليون يورو  15,5 مليون غيلدر، 32( مليون 13,9    2001
 ) مليون غيلدر 35,4( مليون 14.2    2000
 ) مليون غيلدر 23( مليون 8.9    1999
  مليون 9.3    1998
  مليون 10.2   1997
  مليون 10.7   1996

 
 .األرقام تضم بعض و ليس آل تمويل برامج مساعدة الضحايا  �
 . غير متوفرة1996إحصائيات قبل عام  •

 لمشاريع األبحاث و التطوير لتقنيات األلغام  2000في العام )  مليون دوالر أمريكي 5 ( مليون غيلدر 12,8هولندا أنفقت   �
سيتم إنفاقه )  مليون دوالر أمريكي   2,9( مليون غيلدر المتبقي     7,4مبلغ . 2001 و حتى إنتهاؤها في العام   1997من العام 

 .2002 و 2001في مشاريع أخرى لألبحاث و التطوير في العامين  
 

  مليون دوالر أمريكي 62.7 -ألمانيا  
 ) مليون يورو13,7 مليون مارك ألماني، 26,8( مليون 12,3    2001
 ) مليون مارك ألماني27,5( مليون 14.5    2000
 ) مليون مارك ألماني21,7( مليون 11.4    1999
  مليون 10.1    1998
  مليون 4.9   1997
  مليون 7.9   1996
  مليون 0.8   1995
  مليون 0.5     1994
  مليون 0.3    1993

 
ألمانيا خصصت مبالغ إضافية آبيرة لألبحاث و التطوير، مشكلة إجمالي أآثر من ستة ماليين دوالر أمريكي بين األعوام    �

 .2001 و 2000؛ ال توجد أي إحصائيات للعامين 1999 – 1993
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  مليون دوالر أمريكي 62,3 – الدانمارك 

 )يون آرون دانمارآي مل119,4( مليون 14,4    2001
 ) مليون آرون دانمارآي106,7( مليون 13.4    2000
 ) مليون آرون دانمارآي  54,9( مليون 7    1999
 ) مليون آرون دانمارآي 44,3( مليون 6.2     1998
 ) مليون آرون دانمارآي 38,6( مليون 5.4     1997
 ) مليون آرون دانمارآي 57( مليون 8     1996
 يون  مل2.3   1995
  مليون 2     1994
  مليون 1.7    1993
  مليون 1.9    1992

 
 . ال تحتوى على المساهمات الثنائية1995-1992أرقام األعوام  •
 آرون  150,000(الدانمارك تمول عدد من برامج األبحاث و التطوير، بما في ذلك المجلس األسكندنافي إلزالة األلغام              •

 .مة األجمالية غير معروفة، و لكن القي)2001دانمارآي في العام 
 

  مليون دوالر أمريكي43 -أستراليا 
 ) مليون دوالر أسترالي 12( مليون 6,4    2002 – 2001
 ) مليون دوالر أسترالي 12,6( مليون 6.7    2001 – 2000
 ) مليون دوالر أسترالي  12,4( مليون 8    2000 – 1999
 )الي مليون دوالر أستر  11,1( مليون 7    1999 – 1998
 ) مليون دوالر أسترالي 9,9( مليون 5.9   1998 - 1997
 ) مليون دوالر أسترالي 7,5( مليون 4.5   1997 - 1996
 ) مليون دوالر أسترالي 7,5( مليون 4.5   1996 - 1995

 
 .أستراليا مولت عدد من مشاريع األبحاث و التطوير، لكن القيمة اإلجمالية غير معروفة    �

 
  دوالر أمريكي  مليون39.6 -سويسرا 

  مليون 8,4    2001
  مليون 8.5    2000
  مليون 5.8    1999
 غير معروف    1998
  مليون 4   1997
  مليون 2.6   1996
  مليون 4.1   1995
  مليون 3.5     1994
  مليون 2.7    1993
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الحرب؛ إعادة البناء للفترة    تمويل برامج مساعدة الضحايا لم تدرج في هذه األرقام ألنها أدرجت في تمويل آخر لضحايا        •

 .الالحقة للحرب و التنمية المستديمة  
 مليون دوالر أمريكي للعام  2,3 و 2001 مليون دوالر أمريكي لمرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام في العام   3,3إجمالي  �

 .؛ بعض أو آل هذا التمويل يمكن أن يعتبر تمويًال لألبحاث و التطوير  2000
 

 ون دوالر أمريكي ملي36 -إيطاليا 
 ) مليون يورو5,6 بليون ليرة، 11,2( مليون 5    2001
 ) بليون ليرة4,3( مليون 2    2000
 ) بليون ليرة13,9( مليون 6.5    1999
 ) بليون ليرة20( مليون 12    1998

 
 .1997-1995من األعوام )  مليون دوالر أمريكي  10.5( بليون ليرة  18قدرت مساهمات إيطاليا بـ  •
 .يطاليا مولت عدد من برامج األبحاث و التطوير لقضايا األلغام، لكن القيمة االجمالية غير معروفة   إ •
 
  مليون دوالر أمريكي 27.9 -فنلندا 

 ) مليون يورو5 مليون مارك فنلندي، 30( مليون 4,5    2001
 ) مليون مارك فنلندي26,9( مليون 4    2000
 )نلندي مليون مارك ف28,7( مليون 5    1999
  مليون 6.6    1998
  مليون 4.5   1997
  مليون 1.3   1996
  مليون 0.7   1995
  مليون 1.3     94 - 1991

 
  مليون دوالر أمريكي 16.8 -فرنسا 
 ) مليون يورو3( مليون 2,7    2001
  مليون 1.2    2000
  مليون 0.9    1999
  مليون 12    1998 -1995

 
)  دوالر13,393,000( يورو  14,914,000لتمويل األبحاث و التطوير بما في ذلك    خصصت فرنسا مبالغ إضافية آبيرة   •

، لكن القيمة المرتبطة ببرامج األبحـاث و التطوير  2001فـي العام " األلغام المضادة لأللغام  "من أجل أبحاث و تطوير 
 .للقضايا اإلنسانية غير معروفة
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   مليون دوالر أمريكي 11,8 –بلجيكا 
 ) مليون يورو2,2( مليون 1,9    2001
 ) مليون فرنك بلجيكي111( مليون 2.5    2000
 ) مليون فرنك بلجيكي93( مليون 2.3    1999
  مليون 5.1    1998 -1994

 
 1,3، 2001في العام )  مليون يورو 1,5( مليون دوالر أمريكي   1.4شكل إجمالي تمويل برامج األبحاث و التطوير    �

 .1999، و أربعة ماليين حتى العام 2000مليون دوالر في العام  
 

  مليون دوالر أمريكي7.9 -ألنمسا 
 ) مليون شلنج نمساوي13,7( مليون 0.89    2001
 ) مليون شلنج نمساوي 30( مليون 1.9    2000
 ) مليون شلنج نمساوي 15( مليون 0.95    1999
  مليون 4.2    1998 -1994

 
   مليون دوالر أمريكي 7,8 –إيرلندا 
 ) مليون يورو2,2 مليون جنيه إيرلندي،  1,8( مليون 2    2001
 ) مليون جنيه إيرلندي1,3( مليون 1,4    2000
 ) مليون جنيه إيرلندي1,6( مليون 1.8    1999
  مليون 2.6    1998 -1994

 
  مليون دوالر أمريكي 6,6 –نيوزيالند  

 ) مليون دوالر نيوزيالندي2,3( مليون 0,95    2001
 ) مليون دوالر نيوزيالندي 1,8( مليون 0,7    2000
 ) مليون دوالر نيوزيالندي 1,8( مليون 0,9    1999
 ) مليون دوالر نيوزيالندي 6,9( مليون 4    1998 -1992

 
  مليون دوالر أمريكي 4,2 –أسبانيا  
 )  يورو741,357( مليون 0,7    2001
 ) مليون بيزيتا185( مليون 0.9    2000
 ) مليون بيزيتا178(ليون  م0.7    1999
 ) مليون بيزيتا152( مليون 0.8    1998
 ) مليون بيزيتا175( مليون 0.9   1997
  مليون 0.1   1996
  مليون 0.1   1995
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 :الدول األخرى التي ساهمت بتمويل لقضايا األلغام  
 سنوات 3الرات على إمتادا أآثر من   أنها ستقدم ثالثة ماليين من الدو2001أعلنت المملكة العربية السعودية في العام    �

 ).2001غير معروف آم أنفق في العام (للبرنامج الوطني اليمني إلزالة األلغام   
 .2001 دوالر في العام  418,373، إضافة إلى 2001-1998 مليون دوالر أمريكي من األعوام   2,2 –سلوفينيا  •
 .2001 دوالر في العام 718,896، إضافة إلى 2001-1998 مليون دوالر أمريكي من األعوام   2,1 –لوآسمبورغ  •
 .2001، ال شيء في العام 2000-1997 مليون دوالر أمريكي من األعوام  –آيسالند   •
 .2001 دوالر في العام 150,000، إضافة إلى 2001-1998 دوالر من األعوام  910,000 –آوريا الجنوبية  •
 مليون دوالر من أجل إعادة بناء جنوب   50عن نيتها في منح  2001آذار / أعلنت اإلمارات العربية المتحدة في مارس   •

تم التوقيع على مذآرة التفاهم بين اإلمارات العربية المتحدة و لبنان  . لبنان، إضافة إلى تمويل بعض نشاطات قضايا األلغام
 .2001ام في العام ؛ إلى اآلن ليس معلومًا ما إذا تم إنفاق إي مبلغ لقضايا األلغ  2001تشرين األول / في أآتوبر 

 
 مساعدة الدول و الضحايا

آـل دولة يسمح لها وضعها بأن تقدم المساعدة للعناية و    " أن 3نصت معاهدة حـظر األلغام فـي مادتها السادسة فقرة  
لموبوءة    في العديد من الدول ا  ".يجب أن تفعل ذلك... إعادة التأهيل و إلعادة الدمج اإلجتماعي و اإلقتصادي لضحايا األلغام   

باأللغام المساعدة المتوفرة لتلبية احتياجات الناجين من األلغام غير متكافئة و الحاجة، بالتالي هناك حاجة ماسة للمساعدة الخارجية   
 .من أجل تقديم العناية و إعادة التأهيل الالزمين للناجين من األلغام    

عن تمويل برامج مساعدة الضحايا، ألن بعض الحكومات       من الصعب الحصول على أرقام دقيقة و شاملة و قابلة للمقارنة       
بعض . ال تخصص مبالغ خاصة لمساعدة الضحايا، بل تفضل إعتبار مساعدة الضحايا آجزء متكامل من القضايا اإلنسانية لأللغام      

، على إعتبار أن التمويل     الدول األخرى؛ السويد و المملكة المتحدة على سبيل المثال ال تخصصا البته مبالغ خاصة لمساعدة الضحايا           
 . ينال ضحايا األلغام األرضية من خالل برامج التنمية ثنائية األطراف و غيرها من المساهمات 

عالوة على ذلك الكثير إن لم تكن معظم برامج مساعدة الضحايا تنفذ من قبل منظمات غير حكومية و التي تتلقى تمويًال        
بالتالي ال يمكن إعتبار المعلومات التي عرضت هنا    . الخاصين و المؤسسات الخيرية     من مصادر مختلفة؛ آالحكومات، الممولين   

 .صورة عن التمويل العالمي اإلجمالي لبرامج مساعدة ضحايا األلغام    
 

 : هم2001من المعلومات المتوفرة في تقرير المرصد العالمي لأللغام عن دولة، ممولي برامج مساعدة الضحايا للعام   
  دوالر 473,078    أستراليا 
  دوالر 382,238    النمسا
  دوالر 450.112    بلجيكا

  دوالر 4,812.009    آندا 
  دوالر 306.223    الدانمارك 

  دوالر 643.721    فنلندا
  دوالر95,829    فرنسا
  دوالر 964,959    ألمانيا
  دوالر 454.674    إيرلندا 
  دوالر 1,145,537    إيطاليا 
 ليون دوالر  م668,000    اليابان 
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  دوالر 356,788   لوآسمبورغ

  دوالر 1,472,091    هولندا  
  دوالر 109,200    نيوزيالند
  دوالر 4.538,385    النرويج 
  دوالر56,080    البرتغال
  دوالر 165,807    سلوفينيا

  دوالر20,000   جنوب أفريقيا
  دوالر10,969,340  الواليات المتحدة األمريكية  

  دوالر28,084,071     
 

من الجدير بالمحالظة أنه في الوقت الذي تظهر فيها مساهمة الواليات المتحدة آأآبر المساهمات، إال آلها تقريبًا تتم عبر      
و هو صندوق يدعم البرامج المعنية بكل ضحايا الحرب؛ نسبة      ) 2001 مليون دوالر في العام   10(صندوق ليهي لضحايا الحرب    

 . ضحايا األلغام األرضية غير متوفرةالتمويل الذي يدعم برامج  
 مليون   19.1 وصلت مساهمة اإلغاثة الخاصة لقضايا األلغام التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر إلى      2001في العام  

و  العناية الطارئة، المساعدة الطبية المستمرة   : لنشاطات مساعدة ضحايا األلغـام المتضمنة)  مليون دوالر11.4(فرنك سويسري 
 إحدى عشرة دولة ساهمت في صندوق اإلغاثة الخاصة       2001في العام . 100  دولة موبوءة باأللغام  35إعادة التأهيل الفيزيائية في    

 من المانحين اآلخرين؛ جمعيات الصليب األحمر الوطنية من آندا،     2001في العام . 101 مليون فرنك سويسري 8,6بمبلغ 
، اليابان، نيوزيالند، النرويج و اسبانيا، آذلك منظمات أخرى مثل المحور الدولي،    )غ آونغهون(الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، الصين  

UEFA ،Soroptimist  الدولية و جزء من زيوريخ  . 
)  مليون دوالر أمريكي1,7( مليون فرنك سويسري 2,8صندوق اللجنة الدولية للصليب األحمر الخاص بالمعاقين أنفق      

النرويج، الواليات المتحدة     . 2001الفيزيائية للمعاقين، من بينهم الناجين من األلغام األرضية في العام   على برامج إعادة التأهيل     
؛ جمعية الصليب األحمر النرويجية و غيرها من  ) مليون دوالر1,5( مليون فرنك سويسري 2,6األمريكية و هولندا ساهمتا بـ

 .102المنظمات أيضًا قدمت مساهمتها
 مليون 1,325خصص ) ITF(ندوق اإلئتمان السلوفيني الدولي إلزالة األلغام و مساعدة الضحايا   ، ص2001في العام  

، أقل بكثير من مراد 2001من آامل إنفاق صندوق اإلئتمان في العام  % 5هذه تشكل . دوالر أمريكي لبرامج مساعدة الضحايا 
 %. 15صندوق اإلئتمان المحدد بـ   

                                                 
إجمالي نفقات برامج اإلغاثة . 51.، ص2002تموز / يو ، جنيف، يول"2001قضايا األلغام : تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر الخاص"  اللجنة الدولية للصليب األحمر  100

 .2001 مليون فرنك سويسري في العام 23,1: الخاصة من بينها نشاطات التوعية بمخاطر األلغام آانت
:  بلغ إجمالي تمويل الدول45.ص، 2002تموز / ، يوليو "2001قضايا األلغام : تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر الخاص"، حسب ما رود في 2001في العام     101

 دوالر 250,426(، الدانمارك ) دوالر أمريكي195,255(، آندا ) دوالر أمريكي227,863(، بلجيكا ) دوالر أمريكي200,215(، ألنمسا ) دوالر أمريكي978,962(أستراليا 
(و النرويج )  دوالر أمريكي381,319(، هولندا ) دوالر أمريكي713,755(ا ، إيطالي) دوالر أمريكي288,846(، إيرلندا ) دوالر أمريكي640,522(، فنلندا )أمريكي

تقرير المرصد العالمي  من الجدير بالمالحظة أنه في بعض حاالت مساهمات الدول تختلف عن تلك التي تم التقرير عنها من قبل الدول في ).  دوالر أمريكي1,242,565
فقط من آامل المساهمات لبرامج اإلغاثة الخاصة للجنة الدولية للصليب األحمر هي لمساعدة ضحايا األلغام مع  % 82,4 أن  آما يجب مالحظة أمر آخر.2002لأللغام للعام 

 .ري فرانك سويس1,6732= ، دوالر 2001آانون األول /  ديسمبر 31سعر الصرف بتاريخ . مبالغ مخصصة لنشاطات التوعية بمخاطر األلغام و التعاون اإلنساني بين الدول
هولندا  :  بلغ إجمالي تمويل الدول45.، ص2002تموز / ، يوليو "2001قضايا األلغام : تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر الخاص"، حسب ما رود في 2001  في العام  102

 ).أمريكي دوالر 445,236(و الواليات المتحدة األمريكية )  دوالر أمريكي1,082,051(، النرويج ) دوالر أمريكي18,708(
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دة ضحايا األلغام خالل صندوق اإلئتمان الدولي؛ ألنمسا، آندا، آرواتيا، الدنمارك،         سبع دول ساهمت في برامج مساع  

 .من بين الخاصين اآلخرين الخاصين مؤسسة محاربي أمريكا القدامى في فييتنام   . لوآسمبورغ، سلوفينيا و الواليات المتحدة 
بي لقضايا األلغام، إال أنه لم يتم تقديم أي  رغم أن دعم برامج مساعدة ضحايا األلغام مدرج في سياسة اإلتحاد األورو   

و لكن قدم تمويًال عن طريق خطوط اإلنفاق األخرى، آتلك      . 2001تمويل لهذا النوع من البرامج في ميزانية قضايا األلغام للعام     
الدول الموبوءة    ، لدعم البرامج التي تساعد المعاقين في     )ECHO(الصادرة من مكتب االتحاد األوروبي للمساعدة اإلنسانية      

 .باأللغام، القيمة اإلجمالية لهذه المساهمات غير معروفة 
 

 المتلقين الرئيسيين في تمويل قضايا األلغام    
 
إن الحصول على أرقام دقيقة و آاملة و قابلة للمقارنة للمتقلين الرئيسيين لتمويل قضايا األلغام يعد أآثر تحييرًا من     

 متوفرة و الواردة من قاعدة بيانات    2001فقط قسم من معلومات التمويل للعام  . حين الرئيسيينالحصول على تلك المتعلقة بالمان  
نفقات قضايا األلغام التابعة لخدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام، و ذلك ألن العديد من الممولين الرئيسيين لم يدرجوا في سجل               

 .2001البيانات للعام 
 أآبر متلقي تمويل قضايا األلغام منذ - و بشكل تصاعدي -المرصد العالمي لأللغام فإن  حسب المعلومات المتوفرة لدى   

 مليون دوالر   146(، آمبوديا ) مليون دوالر أمريكي 160(، موزمبيق ) مليون دوالر أمريكي  193(أوائل التسعينات؛ أفغانستان   
، ) مليون دوالر أمريكي85(ورية يوغسالفيا الفيدرالية جمه/ ، آوسوفو ) مليون دوالر أمريكي 103(، البوسنة و الهرسك )أمريكي

لبنان، إريتريا ).  مليون دوالر أمريكي42(و الوس )  مليون دوالر أمريكي71(، أنغوال ) مليون دوالر أمريكي 80(شمال العراق 
 . و فييتنام تظهر آمتلقين رئيسين في السنوات القليلة المنصرمة  

، البوسنة و   ) مليون دوالر أمريكي  21(، آمبوديا ) مليون دوالر أمريكي   30(ال العراق  ، شم2001أعلى المتلقين للعام     
(، أفغانستان ) مليون دوالر أمريكي15(، أنغوال ) مليون دوالر أمريكي15,1(، موزمبيق ) مليون دوالر أمريكي 16,6(الهرسك 

 مليون    8,4(، اريتريا ) مليون دوالر أمريكي  8,4(، آوسوفو ) مليون دوالر أمريكي  12,6(، لبنان ) مليون دوالر أمريكي  14,1
 ). مليون دوالر أمريكي 7,5(و الوس ) دوالر أمريكي

 عدد من برامج قضايا األلغام عانت من مشاآل خطيرة أو حتى من أزمات حادة في التمويل، مثل    2001في العام  
 .أفغانستان، أنغوال، البوسنة و الهرسك، آوستا ريكا و الوس  

 
 ن أفغانستا

 هدد مرة أخرى بتقليص عمليات  2001أيلول /  سبتمبر  11َعْجز تمويل برامج قضايا األلغام في أفغانستان قبل أحداث  
البنية التحتية لقضايا  .  توقفت عمليات قضايا األلغام2001أيلول /  سبتمبر 11و بعد أحداث . 2000قضايا األلغام آما فعل في العام 

زاع العسكري التالي، ألن بعض الجماعات المقاتلة نهبت المكاتب، صادرت المرآبات و التجهيزات، و  األلغام عانت بشدة خالل الن
 .قتل أربعة من خبراء إزالة األلغام و آلبي تحري األلغام خالل غارات الطيران األمريكي  . أعتدت على الكادر المحلي 

 1991 مليون دوالر من العام   193,5شكلت إجمالي ) MAPA(تمويل برامج األمم المتحدة لقضايا األلغام في أفغانستان    
 آان 2000في العام . 1992 يشكل أصغر مبلغ منذ العام 2001 مليون دوالر للعام  14,1اإلجمالي . 2001آب / و حتى أغسطس 

تمويل   . 2000  مقارنة بإثني عشر مانح للعام2001آان هناك تسعة مانحين في العام .  مليون دوالر22,8تمويل قضايا األلغام 
برامج األمم المتحدة لقضايا األلغام في أفغانستان تتضمن عمليات إزالة األلغام و التوعية بمخاطر األلغام، و لكن ليس برامج  

 .مساعدة ضحايا األلغام 
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  64الي  أنفق حو 2001تشرين األول  / فمنذ أآتوبر . األحداث األخيرة زيدت بشكل آبير أهتمام المانحين تجاه أفغانستان   

 . مليون دوالر أمريكي لقضايا األلغام في أفغانستان 
  

 موزمبيق 
. 2001-1993 مليون دوالر أمريكي من األعوام 160يقدر أن إجمالي تمويل قضايا األلغام في موزمبيق شكلت حوالي   

 أجملت حوالي  2001ي موزمبيق للعام ثالثة عشر مانحًا أفاد في تقاريرهم للمرصد العالمي لأللغام أن مساهماتهم لقضايا األلغام ف 
المرصد العالمي   . قد تكون هناك مساهمات أخرى لم يتم تسجيلها من قبل المرصد العالمي لأللغام .  مليون دوالر أمريكي 15,1

 . مليون دوالر أمريكي آتمويل لقضايا األلغام في موزمبيق   17لاللغام رصد حوالي  
 

 آمبوديا
و في العام .  مليون دوالر أمريكي 146 تجاوز 2001 و حتى 1994 لكمبوديا منذ العام إجمالي تمويل قضايا األلغام  

و في العامين .  مليون دوالر أمريكي   21 أفاد سبعة عشر مانحًا أن مساهماتهم لقضايا األلغام في آمبوديا أجملت أآثر من    2001
األلغام، مستعرضين الثقة المسترجعة بعد أزمات   عدد من المانحين استأنف تمويلهم لمرآز آمبوديا لقضايا 2002 و 2001
 . مليون دوالر أمريكي  25 شكل إجمالي تمويل قضايا األلغام حوالي 2000في العام . الماضي

 
 البوسنة و الهرسك 

. 2001 و حتى 1995 مليون دوالر أمريكي من األعوام  103تمويل قضايا األلغام في البوسنة والهرسك شكلت إجمالي    
 مليون دوالر  23 و 2000 مليون دوالر أمريكي للعام 16,2 مليون دوالر أمريكي، مقارنة بـ  16,6 شكل 2001عام تمويل ال

 أيضًا أزمات مالية آبيرة، و خاصة مراآز قضايا   2001 شهد العام  2000و آما هو الحال بالنسبة للعام    . 1999أمريكي للعام 
 .ممولين األلغام، على األقل جزئيًا نتيجة تالشي ثقة ال

 
 آوسوفو

بناء على الدراسة المستقلة التي أجرتها مجموعة براآسيس لمصلحة خدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام، بلغ تمويل قضايا         
 عندما 2001 حيث بدأت العمليات وحتى نهاية العام  1999 مليون دوالر أمريكي من منتصف العام   85األلغام في آوسوفو حوالي 

 مليون دوالر أمريكي تمويل   8,4المرصد العالمي لأللغام سجل حوالي    . تحدة اإلتمام الناجح لعمليات إزالة األلغامأعلنت األمم الم
 .2001قضايا األلغام للعام 

 
 أنغوال 

حسب ما أوردته   . بشكل استثنائي آان من الصعب جدًا الحصول على معلومات دقيقة حول تمويل قضايا األلغام في أنغوال       
. 2001 و حتى العام  1993 مليون دوالر أمريكي من العام   71فإن تمويل قضايا األلغام في أنغوال أجملت حوالي   التقديرات 

 مليون دوالر 13,5 شكلت أآثر من 2001الموازنات السنوية  للمنظمات غير الحكومية الرئيسية العاملة في قضايا األلغام للعام  
 مليون دوالر أمريكي لبرامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام آما أن اللجنة     1,5الي عالوة على ذلك اليونيسيف أنفقت حو  . أمريكي

و بناء على  . الدولية للصليب األحمر أنفقت مبلغًا غير معروفًا لبرامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام و مساعدة الضحايا    
 13 حوالي 2000لغام للمرصد العالمي لأللغام، شكل تمويل العام المعلومات التي قدمها المانحين و المنظمات المعنية بقضايا األ

  .مليون دوالر أمريكي 
 



 76

 شمال العراق
. 2001 و حتى 1993 مليون دوالر أمريكي من األعوام 80يقدر أن تمويل قضايا األلغام في شمال العراق شكلت حوالي  

ل بكشل آامل من قبل برنامج األمم المتحدة النفط مقابل الغذاء و الذي       برنامج العراق لقضايا األلغام تحت والية األمم المتحدة، ممو  
 مليون دوالر  20، و حوالي  2001 مليون دوالر أمريكي في العام   28برنامج قضايا األلغام أنفق حوالي . 1997بدأ في العام 

غام؛ مجموعة استشارات قضايا األلغام و  أثنتين من أهم المنظمات غير الحكومية العاملة في قضايا األل. 2000أمريكي في العام 
 .2001 مليون دوالر في العام  2,4المنظمة النرويجية لقضايا األلغام، تلقت تمويًال عير تمويل برنامج األمم المتحدة، يقدر بحوالي   

 
 الوس

وبناء . 2001 و حتى 1994 مليون دوالر أمريكي من األعوام     42إجمالي تمويل قضايا األلغام في الوس قدر بحوالي   
في .  مليون دوالر أمريكي7,5 تقريبًا 2001على إفادة برنامج الو للذخائر غير المنفجرة شكل تمويل قضايا األلغام لالوس في العام      

 .2000 مليون دوالر أمريكي للعام  8,6تقرير المرصد العالمي لأللغام تم رصد حوالي  
 

 اس و نيكاراغوا   آوستا ريكا، غواتيماال، هوندور -أمريكا الوسطى 
و التي تعمل  ) OAS(لمنظمة الدول األمريكية    ) PADCA(تمويل برنامج المساعدة إلزالة األلغام في أمريكا الوسطى       

 مليون دوالر أمريكي من  27,3في إزالة األلغام و الذخائر غير المنفجرة في آوتساريكا، غواتيماال، هوندوراس و نيكاراغوا شكل 
 مليون دوالر   4,7 البرنامج اإلقليمي لمنظمة الدول األمريكي تلقى تمويل من  2001و في العام . 2001 و حتى  1992األعوام 

 .2000 مليون دوالر أمريكي للعام  4,9أمريكي، إنخفاض عن 
 

 لبنان 
قدمت .  إرتفع تمويل و نشاطات قضايا األلغام بشكل آبير 2000أيار / منذ اإلنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان في مايو  

 مليون دوالر أمريكي  12,6، آما قدر المرصد العالمي لأللغام أنه حوالي    2000حوالي ستة ماليين دوالر أمريكي في العام  
 4,6( مانح على األقل؛ من بينهم الواليات المتحدة األمريكية  13 من قبل 2001خصصت لمشاريع قضايا األلغام في لبنان في العام 

 مليون دوالر أمريكي من   50 عن نيتها في منح 2001آذار  / نت اإلمارات العربية المتحدة في مارس  أعل). مليون دوالر أمريكي  
تم التوقيع على مذآرة التفاهم بين اإلمارات العربية    . أجل مساعدة إعادة إعمار جنوب لبنان و من أجل نشاطات قضايا األلغام      

 . 2001اآلن ليس معروفًا إذا ما تم إنفاق إي مبلغ لقضايا األلغام في العام   ؛ و إلى 2001تشرين األول / المتحدة و لبنان في أآتوبر  
 

 فييتنام 
 مليون دوالر أمريكي لقضايا األلغام في فييتنام خالل السنوات  25بناء على تقارير المانحين تم تقديم أو إنفاق أآثر من 

 من قبل الحكومة اليابانية لوزارة الدفاع من  2002آذار  /  مليون دوالر أمريكي منحت في مارس 11,2هذه تضم . القليلة المنصرمة 
 2001في العام . أجل توفير معدات إزالة األلغام إلستخدامها في مشاريع تنمية البنية التحتية، مثل الطريق السريع هو تشي مينه 

 .دة األمريكية   مليون دوالر أمريكي من الواليات المتح 3,5 مليون دوالر أمريكي، من بينها  5,7قدمت حوالي 
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 آرواتيا 

آرواتيا أنفقت .  مليون دوالر أمريكي  103 حوالي  2001 – 1997آلفت عمليات إزالة األلغام في آرواتيا من األعوام 
 2001 أفاد أنه في العام CROMACمرآز . على معظم عمليات إزالة األلغام من الميزانية الوطنية لكنها أيضًا تلقت دعمًا دولياً 

 من  5,8 مليون دوالر أمريكي تمويل دولة آرواتيا بنفسها و 20,6ليون دوالر أمريكي، و أنه من ذلك اإلجمالي  م26,4أنفق 
 مليون دوالر أمريكي قدم من تسعة مانحين 7,2قاعدة البيانات لنفقات قضايا األلغام لألمم المتحدة أفادت أن مبلغ . المانحين اآلخرين

 . مليون دوالر أمريكي 22,5 إجمالي نفقات قضايا األلغام  شكل2000في العام . 2001في العام 
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 مراجعات إقليمية
 

 أفريقيا
 سياسة حظر األلغام 

أربع دول من بين الدول الست        .  دولة في أفريقيا من الدول األطراف في معاهدة حظر األلغام     48 دولة من بين   39
/  سبتمبر 27(، نيجيريا )2001آب /  أغسطس 27( بإنضمام إريتريا األطراف الجديدة خالل فترة هذا التقرير من هذه المنطقة،  

آل من أنغوال، ). 2002تموز /  يوليو 5(، و مصادقة أنغوال )2002أيار / مايو 2(و جمهورية آونغو الديموقراطية  ) 2001أيلول 
ل السنوات األخيرة لكن بعد إنبثاق   جمهورية آونغو الديموقراطية و اريتريا استخدمت األلغام المضادة لألفراد بشكل مكثف خال     

اآلن  ) SADC(آل دولة عضو في إتحاد دول أفريقيا الجنوبية للتنمية     . مبادرات السالم قررت اإلمتناع عن أي استخدام مستقبلي لها   
 ).ECOWAS(دوًال أطرافًا في المعاهدة، مثل آل األعضاء الستـة عشـر لالتحاد االقتصـادي لدول غرب أفريقيـا      

بوروندي، الكاميرون، إثيوبيا، غامبيا، ساوتومي أيه برينسيب  : دول أفريقية وقعت و لكنها لم تصادق على المعاهدة  ست 
. ، جزر القمر و الصومال )CAR(جمهورية أفريقيا الوسطى : بالتالي فقط ثالث دول في المنطقة تبقى خارج المعاهدة . و السودان  

 قد إنتهت من اإلجراءات – الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى و غامبيا  –ي المعاهدة ثالث من بين الدول التسع غير األطراف ف 
 .الوطنية الالزمة لإلنضمام بالمعاهدة، و لكن إلى اآلن لم تودع رسميًا صكوك المصادقة أو اإلنضمام لدى األمم المتحدة       

ثالث دول أطراف أفريقية أخرى  . دة حظر األلغام  خالل هذه الفترة، فقط بورآينا فاسو أقرت تشريعًا وطنيًا لتطبيق معاه   
تسع دول أشارت إلى أن تشريعات تطبيق المعاهدة حاليًا قيد  . مالي، موريتوس و زمبابوي: لديها تشريعًا وطنيًا لتطبيق المعاهدة 

ل، جنوب أفريقيا، سوازيالند، بوتسوانا، ساحل العاج، موريتيانا، موزمبيق، السيش: السن أو أنه قد تم دراسة مّسودة التشريع الوطني   
. ليسوثو و ناميبيا تعتبران أن القوانين الموجودة لديها آافية و أنها ال ترى أن هناك ضرورة لسن تشريع جديد             . أوغندا و زامبيا  

 .المرصد العالمي لأللغام ال يعلم ما إذا تم إتخاذ أي خطوات لسن تشريعات التطبيق الوطنية في الدول األطراف المتبقية      
فخالل هذه الفترة تسع دول أودعت تقاريرها   .  بشأن تقارير الشفافية في تحسن مستمر7إن اإلمتثال لمتطلبات المادة 

/  يوليو 31على أنه في . تشاد، غانا، آينيا، موريتانيا، موريتوس، موزمبيق، رواندا، أوغندا، و زامبيا   : 7األولى للشفافية للمادة 
آاب فيردي، جمهورية : ن دول األطراف في المنطقة آانت متأخرة في تقديم تقاريرها األولية ، تسع عشرة دولة م  2002تموز 

آونغو الديموقراطية، ساحل العاج، جيبوتي، غينيا اإلستوائية، اريتريا، الغابون، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالوي، ناميبيا،   
 . 1999آب / هذه التقارير األولية آانت واجبة األداء في أغسطس  بعض . النيجر، السيشل، سيراليون، تنزانيا و توغو  

 56/24Mلم تصوت ضد و لم تمتنع أي دولة أفريقية عن التصويت على قرار المجلس العمومي لألمم المتحدة رقم     
 المعاهدة صوتت  جزر القمر الدولة غير الموقعة على . 2001تشرين الثاني /  نوفمبر 29المتعلق بدعم معاهدة حظر األلغام في  

 . لصالح القرار 
/  نيكاراغوا في سبتمبر - حكومة أفريقية حضرت المؤتمر الثالث للدول األطراف في المعاهدة الذي عقد في مناغوا        24

 دولة أفريقية حضرت إجتماع  29. بوروندي، الكاميرون، إثيوبيا و السودان   : ، من بينها الدول الموقعة على المعاهدة   2001أيلول 
جمهورية أفريقيا الوسطى و   :  في جنيف بما فيها الدول غير الموقعة على المعاهدة     2002لس غير الدوري للجنة الدائمة للعام       المج

 عينت آينيا للقيام بمهام المقرر 2001أيلول / في سبتمبر . بوروندي، الكاميرون، إثيوبيا و السودان : جزر القمر، والدول الموقعة  
 .لغام، التوعية بمخاطر األلغام و التقنيات المتعلقة بها للجنة الدائمة إلزالة األ 
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في ) SADC(، عقد المؤتمر األول لخبراء إزالة األلغام إلتحاد دول أفريقيا الجنوبية للتنمية    2002حزيران / في يونيو 

دول أفريقيا الجنوبية للتنمية، الذي     أنغوال، خالل هذا المؤتمر ُعقد االجتماع السابع للجنة قضايا األلغام التابعة إلتحاد      -لواندا   
اللجنة الدولية للصليب األحمر نظمت    . أنغوال، ناميبيا، موزمبيق، جنوب أفريقيا، سوازيالند، تنزانيا، زامبيا و زيمبابوي: حضرته

/  أآتوبر11 - 10 نيجيريا -في أبوجا   " إتفاقية األسلحة التقليدية و معاهدة أوتاوا   : مؤتمرًا حول األسلحة و القانون اإلنساني الدولي      "
 .  دولة14، بالتعاون مع  االتحاد االقتصادي لدول غرب أفريقيا، حضرت المؤتمر   2001تشرين األول 

أقامت اللجنة الدولية للصليب األحمر برعاية وزير خارجية جنوب أفريقيا، الندوة اإلقليمية السنوية الثانية حول القانون         
، و الذي تضمن ورشات عمل حول التشريعات الوطنية لتطبيق معاهدة       2002أيار /  مايو 23-21من الدولي اإلنساني في بريتوريا  

 .  دولة من أعضاء إتحاد دول أفريقيا الجنوبية للتنمية حضرت الندوة    14 من بين 12حظر األلغام؛ 
 

 اإلستخدام
، لكن  2001 خالل العام  UNITAتمردي  أستمر استخدام األلغام المضادة لألفراد من قبل آل من القوات الحكومية و م         

اريتريا و أثيوبيا توقفتا عن استخدام األلغام    .  لم ترد أي تقارير عن استخدام جديد لأللغام   2002نيسان / منذ إتفاقية السالم في أبريل  
 . م، آما أن اريتريا إنضمت إلى معاهدة حظر األلغا 2000حزيران / منذ إنتهاء نزاع الحدود بينهما في يونيو  

 في السنغال أو جيش الملك للمقاومة  MFDCلم يتلق المرصد العالمي لأللغام أي مزاعم بخصوص قيام متمردي  
في السودان   . باستخدام األلغام، رغم وجود بعض المخاوف حول احتمال قيام آليهما باستخدام األلغام في المستقبل    ) قاعدتها أوغندا (

.  ثم أن األدلة لم تكن مؤآدةSPLA/Mم الجديد لأللغام من قبل آل من الحكومة و مقاتلي   قلت اإلتهامات المتبالدة حول االستخدا 
 . هذا، و يعتقد استمرار استخدام األلغام المضادة لألفراد من قبل الجماعات المتقاتلة في الصومال خالل فترة هذا التقرير        

الديموقراطية أُتهمت باستخدام األلغام المضادة لألفراد في   تقريبًا آل القوات المتقاتلة في جمهورية آونغو 1998منذ العام  
 حصل المرصد العالمي لأللغام على أعتراف باستخدام جاٍر   2002آذار / في مارس . مرحلة من المراحل، لكن معظمها أنكرت
 .الرواندي  و الذي يتعاون مع الجيش   الحشـد الكونغولـي للديموقراطية   لاللغام المضادة لألفراد من قبل متمردي   

 التي تعد من - إلى بعض المزاعم الخطيرة التي تفيد أن القوات المسلحة في أوغندا    2001تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام  نوه 
أوغندا آررت . 2000حزيران / استخدمت األلغام المضادة لألفراد في جمهورية آونغو الديموقراطية في يونيو  -دول األطراف  
عم و قد صرحت أنها تجري حاليًا تحقيقات إزاء هذه المزاعم، في إطار روح التعاون و الشفافية التي تدعو إليها      نفيها لهذه المزا

المرصد العالمي لأللغام ما زال يتلقى روايات مقلقة حول االستخدام المستمر لأللغام المضادة لألفراد داخل            . معاهدة حظر األلغام  
مية و المتمردة، و االستخدام المستمر لأللغام في جمهورية آونغو الديموقراطية من قبل     بوروندي من قبل آل من القوات الحكو  

 .الحكومة تنكر هذه المزاعم بشدة، و المرصد العالمي لأللغام لم يتمكن من تقصي الحقائق بشكل مستقل    . جيش بوروندي
 

 اإلنتاج و النقل  
أوغاندا أفادت بأنها دعت الملحقيات العسكرية األجنبية للتفتيش و      . ادلم تقم أي دولة أفريقية بإنتاج األلغام المضادة لألفر     

 .التأآد من المزاعم القائلة بوجود تجهيزات إنتاج األلغام، و آانت نتيجة التفتيش عدم وجود أي خطوط إنتاج لأللغام    
 المنطقة أثار الشكوك حول النقل   االستخدام السابق لأللغام و المزاعم الحالية حول أستخدام األلغام المضادة لألفراد في    

 .غير المشروع لأللغام عبر الحدود، لكن المرصد العالمي لأللغام لم يتمكن من رصد أي حاالت خاصة     
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 التخزين و التدمير 

مالي، : فقط خمس دول أطراف أفريقية صرحت للمرصد العالمي لأللغام أنها إنتهت من تدمير مخزونها من األلغام    
 . خالل فترة التقرير لم تنته أي دولة أفريقية من تدمير مخزونها من األلغام . يبيا، جنوب أفريقيا و زيمبابويموريتانيا، نام

 أنه ليس لديها مخزون من األلغام، هناك أدلة دامغة      2001أيلول  / و بينما صرحت روندا في تقريرها األول للشفافية في سبتمبر  
 .في الماضي؛ لذا فهو غير معروف متى تم تدميرها حول تلقي روندا إلغامًا مضادة لألفراد   

ثمان دول من دول األطراف في أفريقيا صرحت رسميًا أنها لم تملك أبدًا مخزونًا لأللغام المضادة لألفراد، باستثناء ما آان         
زامبيا صرحت . امبيابنين، بوتسوانا، بورآينافاسو، ليسوثو، مدغشقر، النيجر، السنغال، سوازيالند و ز  : منها إلغراض التدريب

النيجر أيضًا أفادت و ألول مرة    .  لغمًا مضادًا لألفراد إلغراض التدريب     6,691أنها ستحتفظ بكامل مخزونها من األلغام المؤلف من   
 .أنها ال تملك مخزونًا من األلغام، و هو مناقض للمعلومات السابقة

آاب :  وجود أو عدم وجود مخزون من األلغام لديها   عشر دول أفريقية من الدول األطراف لم تصرح بشكل رسمي عن  
 . فيردي، ساحل العاج، غينيا اإلستوائية، الغابون، غانا، غينيا، غينيا، مالوي، موريتوس، السيشل و توغو   

إحدى عشرة   . تشاد، موزمبيق و أوغندا : فقط ثالث من دول األطراف في أفريقيا أفادت أنها قيد تدمير مخزونها من األلغام  
جمهورية الكونغو، جيبوتي، غينيا بيساو، آينيا، ليبيريا، سيراليون و تنزانيا، آذلك الدول      : ولة لم تبدأ بعد عمليات التدمير  د

أنغوال، جمهورية آونغو   : األطراف حديثة العهد التي ما زال عليها اإلعالن عن حجم مخزونها من األلغام و عن خططها للتدمير    
األول   (الموعد النهائي لتدمير مخزون االلغام المحدد في المعاهدة بالنسبة لجيبوتي يقترب بسرعة   . يجيرياالديموقراطية، أريتريا و ن 

 ).2003آذار  / من مارس 
إثنتي عشرة دولة من دول األطراف من أفريقيا مارست خيار استبقاء األلغـام المضادة لألفراد ألهداف التدريب و التطوير         

 4,455(، جنوب أفريقيا ) لغمًا5,728(، موريتانيا ) لغمًا6,691(زامبيا :  من معاهدة حظر األلغام   3المنصوص عليها في المادة   
، ) لغمًا400(، جمهورية آونغو ) لغمًا700(، زيمبابوي ) لغمًا2,000(، مالي ) لغمًا2,400(، أوغندا ) لغمًا3,000(، آينيا )لغمًا

جنوب أفريقيا الدولة الطرف الوحيدة التي أفادت في     ). غير معلوم(بوتسوانا و تشاد   ، ) لغمًا50(، غينيا بيساو ) لغمًا93(موريتوس 
زامبيا الدولة الطرف الوحيدة في العالم التي قررت بناء على نص       ).  لغمًا50(تجديد تقريرها السنوي عن عدد األلغام المستهلكة    

 . استبقاء آامل مخزونها من األلغام بحجمه هذا 3المادة 
بنين، بورآينافاسو، الغابون،   : ة دولة من دول األطراف في أفريقيا قررت عدم استبقاء أي ألغام مضادة لألفراد       إحدى عشر 

 .غانا، ليسوثو، مدغشقر، مالوي، موزمبيق، روندا، السنغال و سوازيالند  
ديها عدد محدود من    بين الدول الثالث غير الموقعة على المعاهدة، جمهورية أفريقيا الوسطى أعلنت و ألول مرة أن ل     

األلغام المضادة لألفراد في مستودعاتها، و التي تم استبقاؤها فقط ألغراض التدريب؛ جزر القمر أعلنت أن ليس لديها مخزون من    
 . األلغام؛ يعتقد أن مختلف الجماعات المتقاتلة في الصومال لديها مخزون آبير من األلغام المضادة لألفراد   

 أن لديها مخزون من األلغام  يتألف 2001آب / ة على المعاهدة؛ بوروندي أعلنت في أغسطس   بين الدول الست الموقع  
 لغم لألغراض التدريبية؛ غامبيا  500 لغمًا مضادًا لألفراد؛ الكاميرون أآدت تصريحها السابق الذي يشير احتفاظها بـ      1200من 

رنسيب صرحت في الماضي أنه ليس لديها مخزون من     صرحت مرة أخرى أن ليس لديها مخزون من األلغام؛ ساو توميه و ب  
األلغام؛ السودان صرحت مرة أخرى أن ليس لديها مخزون من األلغام، رغم أن هذه التصريحات تتناقض مع المزاعم و األدلة     

من المحتمل أن لدى     حول إستخدام األلغام المضادة لألفراد في الماضي آما هو مبين في التقارير السابقة للمرصد العالمي لأللغام؛      
 .أثيوبيا مخزون ضخم من األلغام المضادة لألفراد، لكنها لم تكشف عن أية معلومات   

 
 تمويل قضايا األلغام  

آندا، الدانمارك، فنلندا، ألمانيا، هولندا،      :  مولت بشكل أساسي من قبل 2001برامج قضايا األلغام في أفريقيا في العام  
 . يات المتحدة األمريكية و االتحاد األوروبي النرويج، السويد، سويسرا، الوال   

حسب المعلومات المتوفرة لدى المرصد العالمي لأللغام، أآبر متلقي تمويل قضايا األلغام في أفريقيا و بشكل تصاعدي   
 15,1 تلقت موزمبيق حوالي 2001في العام ).  مليون دوالر أمريكي71(و أنغوال )  مليون دوالر أمريكي 160(موزمبيق : هي

و في الوقت الذي آان  . مليون دوالر أمريكي، لكن من المحتمل أن تكون هناك مساهمات إضافية لم يسجلها المرصد العالمي لأللغام 
 مليون دوالر 15من الصعب الحصول على معلومات دقيقة حول التمويل في أنغوال، تمكن المرصد العالمي لأللغام من رصد 

؛ بعض برامج قضايا األلغام في أنغوال عانت من مشاآل خطيرة في التمويل في    2001ي العام أمريكي خصصت لقضايا األلغام ف 
 .2001العام 

 مليون دوالر    4,3حوالي . 2001 مليون دوالر أمريكي لقضايا األلغام في اريتريا عام   8,4عشرة مانحين ساهموا بحوالي   
خمسة ممولين قدموا مليوني دوالر أمريكي   . 2001 في العام )األرض الصومالية  (أمريكي قدمت لقضايا األلغام في الصومال 

 مليون   1,3 مليون دوالر لقضايا األلغام في غينيـابيسـاو، و   1,62، قدم 2001في العام . 2001لقضايا األلغام في إثيوبيا في العام 
 دوالر أمريكي لزامبيا،  700,000ألمريكية  قدمت الواليات المتحدة ا   2001في السنة المالية   . دوالر أمريكي لقضايا األلغام في تشاد 

 دوالر أمريكي 40,000 دوالر أمريكي لكل من جيبوتي، موريتانيا و روندا، و 400,000 دوالر أمريكي لزمبابوي، 594,910
 .لناميبيا
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 مشكلة األلغام األرضية
ندي، تشاد، جمهورية آونغو، أنغوال، بورو:  دولة في المنطقة إضافة إلى األرض الصومالية، موبوءة باأللغام 25 

جمهورية آونغو الديموقراطية، جيبوتي، اريتريا، إثيوبيا، غينيا بيساو، آينيا، ليبيريا، مالوي، موريتانيا، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، 
تبران من الدول   أنغوال و موزمبيق تع. رواندا، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، سوازيالند، أوغندا، زامبيا و زيمبيابوي        

لم تدخل تنزانيا في السجل، ألن األدلة تشير إلى أن مشكلة األلغام فيها مقتصرة على الجزء البوروندي من . األشد تلوثًا باأللغام
 . الحدود 

و قد رصدت عملية ). 2001آب / أغسطس (و في موزمبيق ) 2001أيار / مايو (أنجز استطالع آثار األلغام في تشاد  
 مليون متر مربع من األراضي و مؤثرة 1,801 منطقة موبوءة باأللغام و الذخائر غير المنفجرة مغطية  417 في تشاد االستطالع

 في آل 128 مديرية بين 123عملية االستطالع في موزمبيق وجدت أن .  مجتمعًا249 شخصًا في 284,435على حوالي 
 . منطقة ألغام1,374المقاطعات العشر موبوءة بحوالي  

ز استطالع آثار األلغام و شرآاؤه المتعاقدين حاليًا ينفذون أو يخططون إلجراء عملية استطالع آلثار األلغام في  مرآ
آما أنه من المخطط إرسال بعثة استطالعية سابقة الستطالع آثار األلغام لتزور    ). األرض الصومالية  (إثيوبيا، اريتريا و الصومال  

أيار  / دمة األمم المتحدة لقضايا األلغام نفذت عمليات تقييم في موريتانيا و السودان في مايو        خ. 2002أيلول  / أنغوال في سبتمبر 
المرصد العالمي لأللغام لم يتلق أي معلومات حول قيام أي نوع من االستطالعات أو التقييم المعمق لمشكلة األلغام في   . 2001

 .، السنغال، سيراليون أو زامبيا   جمهورية آونغو، آينيا، ليبيريا، مالوي، النيجر، رواندا
 

 التنسيق و التخطيط في قضايا األلغام   
أو أي نوع آخر من الهيئات    ) MAC( دولة من الدول الموبوءة باأللغام في أفريقيا لديها مرآز قضايا األلغام       25 بين 11

تي، اريتريا، غينيا بيساو، موريتانيا،  أنغوال، تشاد، جمهورية آونغو الديموقراطية، جيبو : الوطنية المنسقة في قضايا األلغام 
 .موزمبيق، روندا، زامبيا و زيمبابوي
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في أنغوال تم إنشاء . UNOPS بدعم من 2002في جمهورية آونغو الديموقراطية مرآز قضايا األلغام أنشيء في العام  
 في غينيا بيساو، تم إنشاؤ اللجنة الوطنية     .2001تموز /  يوليو  28قطاع اللجنة الوطنية إلزالة األلغام و المساعدة اإلنسانية في        

 .2001أيلول /  سبتمبر 10في ) CNDH(لإلزالة اإلنسانية لأللغام  
لدى مراآز قضايا األلغام . البرامج الوطنية لقضايا األلغام موجودة في أنغوال، تشاد، غينيابيساو، موزمبيق و زيمبابوي  

في موزمبيق، المؤسسة   . وقراطية و اريتريا بعض المشاريع المحدودة إلزالة األلغام     التابعة لألمم المتحدة في جمهورية آونغو الديم  
في األرض الصومالية مكتب األمم التحدة    ). 2006-2002(الوطنية إلزالة األلغام أصدرت خطتها الوطنية الخمسية لقضايا األلغام       
لم تقدم أي دولة من دول غير األطراف خطة  . قضايا األلغاماإلنمائي و مرآز األرض الصومالية لقضايا األلغام تبنى استراتيجية ل

 .2001لبرامج قضايا األلغام في العام 
 

 عمليات إزالة األلغام 
 دولة في 17، الحظ المرصد العالمي لأللغام بعض أنواع عمليات إزالة األلغام في   2002 و أوائل العام   2001خالل العام  
غو الديموقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غينيا بيساو، آينيا، موريتانيا، موزمبيق، ناميبيا،    أنغوال، تشاد، جمهورية آون: أفريقيا

 .رواندا، السنغال، السودان، أوغندا، زامبيا و زيمبابوي، وأيضًا األرض الصومالية       
في بعض  . نغو الديموقراطية البرامج اإلنسانية إلزالة األلغام في جمهورية آو2001بدأت منظمة المعاقين الدولية في عام    

البلدان مثل جيبوتي، آينيا و السنغال العمليات الوحيدة التي رصدت إلزالة األلغام تنفذ من قبل الجيش و الهيئات المماثلة، مثل       
لوحدات الشرطة الوطنية، و ذلك إستجابة للضرورات التي تتطلب إزالة األلغام     ) EOD(خبراء المخلفات العسكرية المنفجرة 

المنظمات غير الحكومية الدولية و المحلية آانت تدير عمليات إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية   . ألرضية أو الذخائر غير المنفجرة ا
أنغوال، تشاد، جمـهورية آونغو الديموقراطية، اريتريا، مـوزمبيق و السـودان و آذلك في األرض     : في ست دول في أفريقيا

 .الصومالية 
 9,712في رواندا تم تطهير إجمالي  .  متر مربع من األراضي من األلغام المضادة لألفراد 645,663طهير في تشاد، تم ت 

 مليون    6,7بناء على ما أوردته المنظمات غير الحكومية العاملة في قضايا األلغام في أنغوال، تم تطهير     . متر مربع من األراضي 
  4 تم تطهير بين 2001 المتناقضة الواردة من موزمبيق تفيد أنه في العام     المعلومات  . 2001متر مربع من األراضي خالل العام   

 .2001 مليون متر مربع من األراضي في العام  12إلى 
ليبيريا، مالوي، النيجر، سيراليون،  : لم يتم رصد أي نوع من أنواع إزالة األلغام في سبع دول موبوءة باأللغام في أفريقيا    

 .االصومال، سوزيالند و أوغند   
 

 التوعية التعليمية بمخاطر األلغام  
لم يرد أي معلومات عن تنفيذ أي برامج للتعليم بمخاطر األلغام في ليبيريا، سيراليون أو الصومال، رغم أن مشكلة األلغام           

ر األلغام في من ناحية أخرى نفذت برامج التوعية التعليمية بمخاط  . األرضية و الذخائر غير المنفجرة أيضًا تؤثر على هذه الدول      
أنغوال، جمهورية آونغو الديموقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غينيا بيساو، مالوي، موزمبيق، ناميبيا، :  دولة على األقل 16

رواندا، السنغال، األرض الصومالية، السودان، أوغندا، زامبيا و زمبيابوي، بينما نفذت برامج أساسية للتعليم بمخاطر األلغام في    
الحاجة الشديدة للمزيد من برامج التعليم بمخاطر األلغام وردت في أنغوال، بوروندي، تشاد و           . ندي، تشاد و موريتانيا  بورو

 . الصومال
هناك تزايد مستمر في عدد الحكومات األفريقية، المنظمات غير الحكومية، و جمعيات الصليب األحمر التي تدير برامج         

. ال وافقت وزارة التعليم على إدراج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام في المنهج التربوي الوطني  في أنغو. التعليم بمخاطر األلغام
 بدأ العمل بالبرنامج الشامل للتعليم بمخاطر األلغام األرضية لمدرسي المدارس في إقليمي غاش    2001في اريتريا في أواخر العام 

 . برآة و دبوب الشديدي الخطورة   
 وسعت نطاق برامجها التوعوية التعليمية بمخاطر األلغام إلى معظم   RaDOظمة المحلية غير الحكومية  في اثيوبيا، المن

، بينما في شرق اثيوبيا منظمة المعاقين الدولية أنهت برنامجها الموجه     2001نيسان / المجتماعات الريفية في إقليم أفار في أبريل  
وزمبيق المؤسسة الوطنية إلزالة األلغام تسلمت نشاطات التوعية التعليمية    في م. 2001حزيران / لالجئين الصومال في يونيو  

في الصومال، لم يكن من الممكن تنفيذ برامج  . بمخاطر األلغام التي عملت عليها منظمة المعاقين الدولية خالل العقد المنصرم   
 .التوعية بمخاطر األلغام المخطط له مسبقًا بسبب استمرار النزاع  

  
 لغام ضحايا األ

 دولة من الدول الموبوءة باأللغام   25 من 18الذخائر غير المنفجرة في /  تم التبليغ عن ضحايا جدد لأللغام 2001في العام 
أنغوال، بوروندي، تشاد، جمهورية آونغو، جمهورية آونغو الديموقراطية، اريتريا، إثيوبيا، غينيا بيساو، آينيا،  : في أفريقيا

ميبيا، رواندا، السنغال، الصومال، السودان، أوغندا و زيمبابوي، آما سقط ضحايا جدد لأللغام في األرض    موريتانيا، موزمبيق، نا
و من المحتمل أن تكون هناك إصابات لأللغام في مناطق أخرى من الدول الموبوءة باأللغام في اإلقليم؛ إال أن هناك      . الصومالية 

و من الجدير بالمالحظة بالرغم من أن تنزانيا لم ترصد ضحايا جدد  . حايا جددنقص في األدلة القاطعة التي تشير إلى تحصيل ض
، إال أنها تقدم المساعدة لضحايا األلغام و الذخائر غير المنفجرة القادمين من بوروندي و           2001 – 2000لأللغام في العامين 

 .جمهورية آونغو الديموقراطية



 83

الذخائر غير المنفجرة في العام / التي بّلغت عن حصد ضحايا جدد لأللغام    رغم اإلعتراف بنقص المعلومات، إال أن الدول  
ضحية في 71 ضحية في اريتريا؛ 49 ضحية في جمهورية آونغو الديموقراطية؛  135 ضحية؛ 660أنغوال بلغت عن :  هي2001

 في الصومال و  224 في السنغال، 54 في رواندا، 23 في ناميبيا، 50 ضحية في موزمبيق، 80منطقتي تيغاري و أفار في إثيوبيا، 
في السودان تم التبليغ عن    . 2001أيار / و مايو 1998آانون الثاني /  ضحية لأللغام بين يناير  339في تشاد ُسجلت   .  في أوغندا32

 .   2001 ضحية خالل األشهر الستة األولى من العام   123
 

 مساعدة الناجين من األلغام 
 باأللغام في المنطقة، وضع التسهيالت الطبية و خدمات إعادة التأهيل سيء بشكل عام،        في العديد من الدول الموبوءة      

بالتالي، فإنه و في معظم  . السبب الرئيسي لذلك هو نقص الموارد و في بعض األحيان نقص األدوية و المعدات و الكادر المختص     
فبناء على استطالع آثار األلغام الذي    .  المشاآل التي يعانون منها   األحيان المساعدة المتوفرة للناجين من األلغام تكون غير متكافئة و     

 الناجين الجدد من األلغام لم يتلق أي منهم إعادة التأهيل الفيزيائي أو التدريب المهني بعد       217أجري في تشاد تبين أنه من بين الـ 
 . اإلصابة

، تم تأسيس لجنة فرعية لمساعدة   2001تموز / و مع آل ذلك، هناك تطورات مشجعة في اإلقليم؛ ففي أنغوال في يولي
في اريتريا اللجنة الـدولية للصليب األحـمر و     . الضحايا و النابعة عن قطاع اللجنة الوطنية إلزالة األلغام و المساعدة اإلنسانية  

في موزمبيق المؤسسة   .  البالدالسلطات االريترية وقعتا على مذآرة التفاهم إلنشاء برنامج إعادة التأهيل الفيزيائي للمعاقين في  
الوطنية إلزالة األلغام عملت على وضع مسّودة سياسة مساعدة الناجين و ضحايا األلغام، و التي تحاول تحديد دور المؤسسة إزاء                   

ثق عن   بدأ العمل بالمكتب االستشاري للمعاقين المنب   2001أيلول  /  سبتمبر 24في ناميبيا في . قضية مساعدة الناجين من األلغام   
 بدأ العـمل ببرنامج متكامـل جـديد للتوعية بمخاطر األلغام و مساعدة       2001أيلول / في أوغندا في سبتمبر . مكتب رئاسة الوزراء

 . الضحايا في شمال أوغندا 
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 األمريكتان 

 سياسة حظر األلغام
/  منذ مايو-خالل فترة هذا التقرير  .  دولة في اإلقليم األمريكي من دول األطراف في معاهدة حظر األلغام 35 دولة بين 31

أيلول    /  سبتمبر 10(، تشيلي )2001آب  /  أغسطس  1(سانت فينسنت و الغرينادين   :  ثالث دول صادقت على المعاهدة   - 2001أيار 
 غويانا ُقدم في. غـويانا و هايتي : بذلك بقت في اإلقليم دولتين موقعتين على المـعاهدة  ). 2002أيار /  مايو 23(و سورينام  ) 2001

/ أما في هايتي فبناء على ما أفاده ناطق رسمي في يونيو . اقتراح برلماني إلى المجلس الوطني من أجل المصادقة على المعاهدة  
 ".بخطًى حثيثة"إجراءات التصديق تسير  : 2002حزيران 

البرازيل، . عاهدة حظر األلغام تمامًاما زالت آوبا و الواليات المتحدة األمريكية الدولتين الوحديتين في اإلقليم خارج م   
آلومبيا و آوستاريكا سنت خالل فترة هذا التقرير التشريع الوطني للتطبيق، و بذلك تكون إلتحقت بكندا، غوتيماال، نيكاراغوا و     

 . ترينيداد و توباغو التي سبق و قامت بهذا الشيء  
 المتعلقة 7للمادة ) و في بعض الحاالت التقارير الالحقة(ية خالل فترة هذا التقرير عدد من الدول أودعت تقاريرها األول   

فقط البربادوس، دومينيكا، سان لوتشيا، ترينيداد و       . البهاما، آوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، آل سلفادور و بانما  : بالشفافية
 .توباغو و فينيزويال الالتي لم تودع تقاريرها األولية للشفافية 

إحدى و عشرون دولة من المنطقة     . 2001أيلول /  نيكاراغوا في سبتمبر -ث للدول األطراف في مناغوا   عقد المؤتمر الثال  
آرئيس للمؤتمر الثالث للدول األطراف، اشترآت نيكاراغوا أيضًا في ترؤس    .  آوبا-حضرت المؤتمر بما فيها الدولة غير الموقعة  

 حضرت اجتماعات المجالس غير - بمافي ذلك آوبا – دولة 16. 2001يلول أ/ اللجنة المنسقة لمعاهدة حظر األلغام منذ سبتمبر  
 آندا و     2001أيلول / منذ سبتمبر .  في جنيف2002أيار / آانون الثاني و مايو  / الدورية للجنة الدائمة التي ُعقدت في يناير     

تصادية، آما شارآت آلومبيا بمهام المقرر لنفس االق-هوندوراس ترأستا اللجنة الدائمة لمساعدة الضحايا و إعادة الدمج االجتماعية          
آندا استمرت في تنسيق مجموعة . البيرو شارآت بمهام المقرر للجنة الدائمة حول األوضاع العامة و عمليات المعاهدة  . اللجنة

 .التواصل للعولمة و ترؤس صندوق الدعم للمجالس غير الدورية        
تشرين / الصادر في نوفمبر  56/24M العمومية لألمم المتحدة رقم    دولة في المنطقة صوتت لصالح قرار الجمعية     27

آوبا و الواليات المتحدة األمريكية آانتا الدولتين الوحيدتين في المنطقة من     . ، و قد تغيبت ست دول خالل التصويت  2001الثاني 
 منظمة الدول األمريكية ثالثة قرارات     تبنى أعضاء2002حزيران / في يونيو .  دولة في العالم الممتنعة عن التصويت    19بين الـ 

 AICMAلدعم برنامج قضايا األلغام في األآوادور و بيرو؛ و قرار تأييد برنامج منظمة الدول األمريكية    : متعلقة باأللغام األرضية
 .في أمريكا الوسطى و قرار تأييد أن يكون نصف الكرة الغربي خاليًا من األلغام  

الحادية عشرة، و التي    ) أمريكية-الالتينو(أمريكية - استضافت البيرو القمة اإليبيرية  2001تشرين الثاني / في نوفمبر 
 من إعالن ليما رآزت على مشكلة األلغام األرضية في المنطقة و أآدت ضرورة العمل  43الفقرة الـ .  دولة عضو فيها21حضرتها 

، ممثلين عن المنطقة حضروا   2001آانون األول  /  ديسمبر في. من أجل التخلص من المشكلة و تحسين وضع الناجين من األلغام       
 .في ميامي" قضايا األلغام في أمريكا الالتينية"مؤتمرًا حول 

بـوليفيا، آـلومبيا، األآـوادور، البيرو و     (، وزراء الخارجية و الدفـاع للمجتمع اآلنـدي    2002حزيران / في يونيو  
و الذي برزت فيه ست نقاط متعلقة بمعاهدة حظر األلغام؛ التدمير التام لمخازن " تزام ليماإل"إلتقوا في ليما و أصدروا ) فينيزويال

االقتصادي؛ مناداة آل الدول غير األطراف اإلمتثال    -األلغام؛ وضع برامج وطنية لمساعدة ضحايا األلغام و إعادة الدمج االجتماعي   
 .للمباديء الدولية المناهضة لأللغام المضادة لألفراد    

 
 

 اإلستخدام
. آـلومبيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة حيث األدلة الدامغة عن استمرار استخدام األلغام المضادة لألفراد فيها            

 مستمرة في استخدام األلغام المضادة لألفراد، و   AUC و القوات غير النظامية UC-ELN و  FARC-EPفالمجموعات المتمردة
 .2002صف األول من العام    و الن2001بشكل متصاعد في العام 

 
 اإلنتاج و النقل  

ليس معلومًا ما إذا آانت خطوط  .  الباقية في العام المنتجة لأللغام المضادة لألفراد 14ما زالت آوبا و أمريكا بين الدول الـ  
د، إال إنها إلى اآلن لم    ، فـكوبا تصرح بأنها ال تصدر األلغام المضادة لألفرا  2002 و   2001اإلنتاج في آوبا فّعالة خالل األعوام  
، لكنها ما زالت 1997الواليات المتحدة األمريكية لم تنتج األلغام المضادة لألفراد منذ العام     . تتبن حظرًا رسمياًُ بمنع التصدير

ية العصابات الكولومب   . 1992محتفظة بحقها في القيام بذلك، آان لدى الواليات المتحدة حظر تشريعي على التدصير منذ العام         
 . المتقاتلة ما زالت تنتج األلغام المضادة لألفراد المنزلية الصنع و غيرها من المعدات المتفجرة    

 
 التخزين و تدمير المخزون 

، )آوبا و الواليات المتحدة  ( دولة في المنطقة لديها مخزون من األلغام بما فيها الدولتين غير الموقعتين على المعاهدة        12 
األرجنتين، البرازيل، تشيلي، آلومبيا، آل سلفادور، نيكاراغوا، سورينام،     (و تسع دول أطراف     ) اناغوي(دولة واحدة موقعة     

 .حاليًا تنفذ عمليات تدمير مخزون األلغام في آل دولة طرف بإستثناء سورينام و فنزويال). األوروغواي و فنزويال 
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، ملتحقة بكـندا، غـواتيماال و     2001أيلول  / مبر االآوادور و بيرو إنتهت من تدمير مخزونها من األلغام فـي سـبت     
 .البهاما، آوستاريكا و جمهورية الدومينيكان أآدت رسيمًا أنها ال تملك مخزونًا من األلغام المضادة لألفراد     . هوندوراس 
 هو أآثر  لغمًا مضادًا لألفراد و 96,513 بأن مخزونها من األلغام يتألف من 2002تموز / صرحت األرجنتين في يوليو  

 أو في أوائل العام  2001 لغمًا، إنها لم تعمل على تدمير مخزونها من األلغام في العام 7,343مما تم التصريح عنه في الماضي بـ 
، فبقى في 2001 من األلغام المضادة لألفراد في العام 13,649البرازيل صرحت أنها دمرت .  لكن لديها خطة بذلك2002

 .2001آانون األول /  ديسمبر 31 حتى  لغمًا30.748مستودعاتها 
 لغمًا في 14,000تشيلي إلى اآلن لم تكشف عن حجم مخزونها من األلغام المضادة لألفراد، لكنها صرحت أنها دمرت   

 و   2002آب / من مخزونها من األلغام سيدمر بحلول أغسطس     % 50 صرحت أن 2002أيار / و في مايو  . 2001أيلول  / سبتمبر 
 .  لغمًا مضادًا لألفراد16,000آما صرحت تشيلي أنها قد سبق و دمرت . 2003بقي سيدمر قبل حلول نهاية العام النصف المت

 20,312 صرحت آلومبيا بأن لديها مخزون من األلغام مؤلف من 2002آذار / في تقريرها األول للشفافية في مارس 
 لغمًا 1,291آل سلفادور أفادت أنها دمرت   . ها حاليًا تعد خطة التدمير لغمًا؛ و لم يتم تدمير أي شيء خالل فترة هذا التقرير لكن 

قدر المرصد العالمي لأللغام أن مخزون   .  في مستودعاتها5,344 مخلفًة 2001، و ال شيء في العام 2000مضادا لألفراد في العام  
 .  لغمًا مضادًا لألفراد20,000غويانا من األلغام يتألف تقريبًا من 

/ نيسان و يونيو /  لغمًا آخرًا في أبريل 25,000 و 2001 لغمًا مضادًا لألفراد في العام  50,000راغوا دمرت نيكا
أعترفت سورينام بأن لديها مخزون من   . 2002أيلول  /  لغمًا بحلول سبتمبر  18,313؛ و هي تخطط بتدمير بقية الـ  2002حزيران 

األوروغواي دمرت   . ، وزارة الدفاع ما زالت تجري الجرد2002تموز /  يوليو  لغمًا حتى296األلغام و الذي يعتقد أنه يتألف من  
صرح مسؤول   .  في المستودعات1,728، تارآة 2002حزيران /  و حتى يونيو 2000أيار /  لغمًا مضادًا لألفراد من مايو 432

ة مخزون من األلغام يتألف تقريبًا من  رسمي في الحكومة الفنزويلية للمرصد العالمي لأللغام أن لدى الجيش و القوات البحري     
 . لغمًا مضادًا لألفراد 40,000

  11,2لدى الواليات المتحدة األمريكية ثالث أآبر مستودعات األلغام في العالم، حيث يقدر حجم مخزون ألغام أمريكا بـ     
البرازيل احتفظت  ". الصامتة" من ألغام   1,2مليون لغمًا مضادًا لألفراد، التي تحتوي على عشرة ماليين من األلغام ذاتية التدمير و       

 .  لغمًا مضادًا لألفراد إلغراض التدريب و التطوير و هو الحجم األآبر إطالقًا بين آل دول األطراف   17,000بـ 
ستدمر خالل عمليات التدريب على مدى عشر سنوات بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ    "و قد قالت البرازيل بأن هذه األلغام  

 لغمًا من هذه األلغام في العام   450مع ذلك، فقد استهلكت البرازيل فقط  ". 2009تشرين األول / سبة للبرازيل، أي أآتوبر  بالن
 . 2001 و خمسة ألغام في العام 2000

 أفادت للمرصد   2002نيسان /  لغمًا ألغراض التدريب، و في أبريل 13.025في البداية أعلنت األرجنتين أنها ستحتفظ بـ  
 من هذه األلغام لتحولها إلى ألغام خاملة، بالتالي يجب أن ال    12,025عالمي لأللغام بأنها تخطط في إفراغ المكونات المتفجرة لـ  ال

 من أجل   FMK-1 لغمًا مضادًا لألفراد من طراز    1,160آما آشفت األرجنتين أن الجيش ينوي االحتفاظ بـ   . تعتبر ألغامًا مستبقاة
 ).على ما يبدو إلغراض التدريب(لغام المضادة للمرآبات  استخدامها آصمامات لأل 

أيار / في مايو .  لغمًا4,000 لغم إلى 16.000األآوادرو تراجعت عن عدد األلغام التي آانت تنوي اإلحتفاظ بها من     
ها لن تستبقي أية الغام آل سلفادور أشارت في السابق أن .  لغمًا5.578 لغمًا، بدًال من 4,024، صرحت البيرو بأنها ستحتفظ بـ 2002

 .  لغمًا96لكنها اآلن صرحت بأنها ستحتفظ بـ 
خالل فترة التقرير، آندا سهلت برامج تدمير مخزون األلغام في عدد من الدول حول العالم، من بينها آـانت فـي األآـوادور و  

 .البيرو
  

 مشكلة األلغام األرضية
تشيلي، آالومبيا، آوستا ريكا، آوبا، األآوادور، آل سلفادور،  : أللغاممن المعلوم أن عشر دول في المنطقة موبوءة با 

آما آشف فلم وثائقي أن مشكلة . فالكالند المتنازع عليها/ غواتيماال، هوندوراس، نيكاراغوا و البيرو و أيضًا جزر الملفيناس   
 . األلغام موجودة أيضًا في االرجنتين في قسمها الحدودي مع تشيلي   

 مقاطعة في آلومبيا موبوءة باأللغام، و هو   31 بين 28 مديرية في 1.097 مديرية من بين 256على األقل  يعتقد أنه  
 لغمًا 61,875 هناك  2002آذار / قدرت نيكاراغوا أنه حتى مارس . 2000 مديرية التي تم التبليغ عنها في العام 168إرتفاع عن الـ 

بناء على تقرير آوستارآيا . راضي على إمتداد الحدود التي تحتاج إلى تطهير      آيلومترًا من األ184مزروعًا في األرض و هناك 
 . لغمًا ما زال في األرض1,800 حوالي 2002أيلول / للشفافية لشهر سبتمبر 

  
 تمويل قضايا األلغام  

 أن تمويلها نزل إلى     ، رغم 2001ما زالت الواليات المتحدة األمريكية أآبر مانح لبرامج قضايا األلغام في العالم في العام   
 مليون  6,3مساهمة آندا لقضايا األلغام إرتفعت بمقدار .  مليون دوالر أمريكي69,2 مليون دوالر أمريكي ليشكل إجمالي  13,2

 ).  مليون دوالر أمريكي15,5( مليون دوالر آندي  24دوالر آندي ليشكل إجمالي  
، و هو 2001 مليون دوالر أمريكي في العام 4,7يكا الوسطى تلقى  برنامج منظمة الدول األمريكية إلزالة األلغام في أمر 

. عانى برنامج آورستاريكا على وجه الخصوص من مشاآل في التمويل. 2000 مليون دوالر أمريكي في العام 4,9إنخفاض عن 
 مليون دوالر أمريكي   1,59يرو شكلت المنوحات المقدمة لبرامج منظمة الدول األمريكية إلزالة األلغام في آل من األآوادور و الب         
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 مليون  1,76 قدمت الواليات المتحدة األمريكية   2001في السنة المالية  . 2000 للعام   772,347 و هي أعلى من   2001في العام 
 .  مليون دوالر أمريكي لبيرو 1,66دوالر أمريكي لقضايا األلغام في األآوادور و  

  
 عمليات إزالة األلغام 

ي لأللغام بعض أنواع عمليات إزالة األلغام خالل فترة هذا التقرير في تشيلي، آوستاريكا، رصد المرصد العالم  
 .نفذت عمليات عسكرية محدودة إلزالة األلغام في آلومبيا ألهداف تكتيكية  . األآوادور، غوتيماال، هوندوراس، نيكاراغوا و البيرو   

في يونيو .  لغمًا78,374مليون متر مربع من األرضي و     2,5، طهرت نيكاراغوا أآثر من  2002حزيران / حتى يونيو  
 آيلومتر من قناة زاروميال على حدودها مع  18 إنتهى الجيش البروفي من عملية إزالة األلغام على إمتداد  2002حزيران / 

آذار   / مًا بين مارس  لغ 4,439أفادت األآوادور أنه تم إزالة    .  ذخيرة غير منفجرة1,259 لغمًا و 906األآوادور، محصلًة بذلك   
 .2002نيسان /  و أبريل 2001

 و التي أدت إلى    2001آانون األول / في آوستاريكا برامج إزالة األلغام عانت من مشاآل مالية خطيرة منذ ديسمبر   
في . ن يتحقق  لإلنتهاء من عمليات اإلزالة ل 2002تموز / إنقطاع و توقف العمليات، بالتالي فإن الموعد النهائي المحدد بيوليو      

 حسب المخطط السابق تأجل موعدها مرة أخرى     2001هوندوراس عمليات إزالة األلغام التي آان من المفترض أن تنتهي في العام     
من أهدافها   % 98,6 نفذت 2002نيسان / هوندوراس أفادت أنها حتى أبريل     . 2002بوضع موعد نهائي آخر بحلول نهاية العام     

.  آما آان متوقع في السابق2004، و ليس  2005نيكاراغوا اآلن تتوقع اإلنتهاء من عمليات إزالة األلغام في   . مالمتعلقة بإزالة األلغا 
 .2005في غواتيماال من المتوقع إتمام الخطة الوطنية إلزالة األلغام بحلول العام    

 سنة؛ و قد صرح 20لة ستستهلك  آلومبيا حاليًا تعمل على وضع خطة و طنية إلزالة األلغام و تتوقع أن عمليات اإلزا
/ في أآتوبر . الناطقون الرسميون أن حقل األلغام العسكري المحيط بالمناطق االستراتيجية لن يتم تطهيره ما دامت الحرب مستمرة   

لة  ، إتفقت آل من األرجنتين و المملكة المتحدة في مذآرة التفاهم حول إجراء دراسة عملية حول برامج إزا   2001تشرين األول 
 .مالفيناس و تم إنشاء مجموعات عمل مشترآة/ األلغام في فولكالند 

من أجل دعم نشاطات إزالة األلغام، تم إنشاء نظام إدارة المعلوات لقضايا األلغام في األآوادور، نيكاراغوا و البيرو في             
 مرآز جنيف الدولي لإلزالة اإلنسانية     2002في النصف األول من العام  . 2002 و في آلومبيا و غواتيماال في العام    2001العام 

 نيكاراغوا و ذلك لمساعدة مستخدمي نظام إدارة المعلومات لقضايا األلغام في   -لأللغام أسس أول مرآز للدعم األقليمي في مناغوا  
 . قاعدتها موزمبيقو التي" قوات التفاعل السريع إلزالة األلغام "الواليات المتحدة األمريكية مولت إنشاء   . أمريكا الالتينية

 
 التوعية التعليمية بمخاطر األلغام  

نفذت برامج التعليم بمخاطر األلغام في آلومبيا، األآوادور، غواتيماال، هوندوراس، نيكاراغوا، البيرو و بشكل محدود في          
األلغام في تشيلي، آلومبيا، الجيوش الوطنية و الهيئات الحكومية نفذت برامج التوعية بمخاطر        . تشيلي و آوستاريكا و آل سلفادور   

آوستاريكا، األآوادور، آل سلفادور، نيكاراغوا و البيرو، بينما قامت المنظمات المحلية بتنفيذ برامج التعليم بمخاطر األلغام في      
 . آلومبيا، غواتيماال و نيكاراغوا

 
 ضحايا األلغام 

الذخائر غير المنفجرة /  تم التبليغ عن ضحايا لأللغام 2002حزيران /  و حتى نهاية يونيو 2001آانون الثاني / من يناير 
، نيكاراغوا    )الذخائر غير المنفجرة فقط(، غواتيماال )الذخائر غير المنفجرة فقط(في تشيلي، آالومبيا، آوبا، اآوادور، آل سلفادور  

ن مواطني الدول الخالية من األلغام و في      الذخائر غير المنفجرة يمثلو/ و أيضًا خالل فترة هذا التقرير ضحايا األلغام   . و البيرو
بعض األحيان القادمون من دول موبوءة باأللغام، و لكن الذين قتلوا أو جرحوا خالل قيامهم بمهامهم في الخارج في العمليات        

 في آندا،  هذا النوع من الضحايا تم التبليغ عنهم . العسكرية أو عمليات إزالة األلغام، حفظ السالم أو غيرها من النشاطات
، خالل عمليات إزالة األلغام أو عمليات 2002 و النصف األول من العام 2001في العام . هوندوراس، البيرو و الواليات المتحدة   

 .التدريب حصدت الحوادث ضحايا من بين خـبراء و عامـلي إزالة األلغـام فـي آـلومبيا و نيكاراغوا    
خالل األشهر العشرة األولى من العام      . ا األلغام و الذخائر غير المنفجرة   آان لكالومبيا النصيب األآبر من عدد ضحاي   

 حادثة متعلقة باأللغام المضادة لألفراد و الذخائر غير المنفجرة، و التي حصدت    243 بلغت الحكومة الكلومبية عن إجمالي 2001
 . 2000 ضحية للعام  83 جريح، بإرتفاع عن 158 قتيل و 43

 16في نيكاراغوا رصدت  . 2002 ضحية خالل النصف األول من العام 129ه وسائل اإلعالم أنه تم التبليغ عن  و بناء على ما أفادت
 و حتى يونيو   2001في البيرو في العام . في تشيلي جرح ثالثة مدنيين و قتل عسكريًا في حادثة لغم. 2001ضحية لأللغام في العام 

 . خمس حوادث لأللغام جرح ستة مدنيين و قتل واحد في 2002حزيران / 
 

 مساعدة الناجين من األلغام 
فالموارد الالزمة . المساعدات الحكومية للناجين من األلغام و الذخائر غير المنفجرة في األمريكتين بشكل عام سيئة   

ارد المحدودة     لمساعدة الضحايا من المدنيين تكون غير آافية أو غير موجوة البته، بينما في معظم األحيان قد تتوفر بعض المو         
آما أن اإلنحياز الواضح في توفير وسائل الرعاية الصحية في الحضر يفاقم من حدة       . للضحايا من الكادر العسكري أو الشرطة   

 . المشكلة
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في آل سلفادور جمعية أمانة العاصمة الوطنية لقضايا األسرة، التي تترأسها السيدة األولى في آل سلفادور، تطبق قانون        
في . في هوندوراس ورشة جديدة لتصنيع األطراف الصناعية بدأت العمل في سان بيدرو سوال           . افئة للمعاقينالفرص المتك

نيكاراغوا يتم بذل الجهود لضمان دمج مساعدة الضحايا في جهاز الصحة العامة و جعلها جزءًا متكامًال منه و من غيره من             
المكسيك لمساعدة    /PAHO/المشروع الثالثي آندا  .  و الهيئة التقنية الوطنية   مؤسسات الدولة بما في ذلك وزارة األسرة، هيئة الشباب      

 .الضحايا في أمريكا الوسطى ما زال فاعًال في نيكاراغوا، هوندوراس و السلفادور      
 

 الباسيفيك-آسيا
 سياسة حظر األلغام

راليا، بنغالدش، آمبوديا، فيجي، است. الباسيفيك تعد من دول األطراف في المعاهدة - دولة في منطقة آسيا40 من بين 15 
 .اليابان، آيريباتي، ماليزيا، المالديف، ناورو، نيوزيالند، نيو، الفلبين، ساموا، جزر السلمون و تايالند  

آل . خالل فترة هذا التقرير لم تسن أي دولة طرف التشريع الوطني لتطبيق المعاهدة، و إن آان تشريع الفلبين قيد المعاملة   
، آما أن آلها قد 7ف باستثناء بنغالديش، المالديف، ناورو و جزر السلمون أودعت تقريرها األول للشفافية للمادة    الدول األطرا 

 .أودعت التجديدات السنوية المطلوبة باستثناء فيجي     
برونواي، جـزر آوك، إندونيزيا، جـزر مـارشال و    : خمس دول أخرى وقعت على المعاهدة و لكن لم تصادق عليها         

اندونيزيا أيضًا .  أفاد مسؤول رسمي من جزر آوك أنه مسوّدة قانون المصادقة قد وضعت       2002آانون الثاني  / في يناير . اتوفانو
 دولة ما زالت خارج معاهدة حظر األلغام، آما لم تقم أي دولة من المنطقة باإلنضمام أو المصادقة على      20. تتقدم نحو المصادقة

 . ة هذا التقرير معاهدة حظر األلغام خالل فتر 
، الصين،  )ميانمار(الدول غير الموقعة على المعاهدة تتمثل بمستخدمي، منتجي و مخزني األلغام الرئيسيين مثل بورما    

 .الهند و باآستان، و بعض الدول الموبوءة بشدة باأللغام مثل أفغانستان، بورما، الوس، سريالنكا و الفييتنام    
جعة؛ فالمجلس االستشاري للحكومة اإلنتقالية في أفغانستان وافقت على اإلنضمام إلى رغم ذلك، هناك بعض التطورات المش 

أعلنت عن رغبتها في اإلنضمام إلى المعاهدة    ) حديثة التكوين(، بينما حكومة دولة تيمور  2002تموز  /  يوليو 29المعاهدة في 
 . آإحدى أولوياتها 

تشرين الثاني /  في نوفمبر 56/24Mمومية لألمم المتحدة رقم  دولة في المنطقة صوتت لصالح قرار الجمعية الع  23
هذه المجموعة تضم أيضًا ثمان دول من الدول غير الموقعة على     .  و التي تنادي لعولمة و تطبيق معاهدة حظر األلغام2001
 دولة   19 دولة من أصل 17هناك . نغاأفغانستان، بوتان، منغوليا، النيبال، بابوا غينيا الجديدة، سنغافورة، سريالنكا و تو  : المعاهدة
الدول    . ميكرونيزيا، باآستان، آوريا الجنوبية و فييتنام . س.بورما، الصين، الهند، ف: الباسيفيك أمتنعت عن التصويت -من آسيا

 .األخرى من المنطقة إما آانت غائبة أو غير قادرة على التصويت 
2001أيلول / نيكاراغوا في سبتمبر –طراف الذي عقد في مناغوا    تسع دول من المنطقة حضرت المؤتمر الثالث للدول األ       

. عينت تايالند خالل االجتماع لترؤس اللجنة الدائمة لألوضاع العامة و عمليات المعاهدة . الوس: ، بما في ذلك الدولة غير الموقعة 
أيار /  مايو 15 إلى 13 قد قامت من هذا و. 2003عرضت تايالند قيامها باستضافة االجتماع الخامس للدول األطراف في العام   

 في موضوع األلغام ASEANمن أجل إشراك دول الـ  " األلغام األرضية في جنوب شرق آسيا" باستضافة اجتماعًا حول 2002
 . األرضية

 
 األستخدام
 مـيل 1,800 الـ الهند و الباآستان زرعتا أعدادًا ضخمة من األلغام المضادة لألفراد على إمتداد حدودهما المشترآة ذات            

عالوة على  . ، آما يبدو في واحدة من أآبر عمليات زرع األلغام في العالم خالل السنوات األخيرة    2001آانون األول  / منذ ديسمبر 
ذلك، يبدو أن في مقاطعتي جامو و آشمير الهنديتين خمس مجموعات مسلحة غير رسمية استخدمت األلغام األرضية و أنه في  

أو المعدات المتفجرة منزلية الصنع خالل فترة هذا   / خرى ست مجموعات أخرى مسلحة استخدمت األلغام و  مقاطعات هندية أ
 .التقرير

فالقوات . الحكومات و المجموعات المتمردة استمرت في استخدام األلغام المضادة لألفراد في خمس نزاعات أخرى         
تسوير "على إمتداد حدودها مع تايالند آجزء من خطتها الجديدة في       الحكومية في بورما استمرت في زرع األلغام داخل البالد و     

، 2002 ثالث مجموعات متمردة لم تعرف سابقًا آمستخدمة لأللغام أآتشف استخدامها لأللغام األرضية في بورما في العام   ".البالد
 .  مجموعة13مشكلة بذلك إجمالي عدد المجموعات المتمردة التي تستخدم األلغام     

نيبال سجل المرصد العالمي لأللغام إرتفاعًا في استخدام األلغام منزلية الصنع من قبل متمردي ماوست، و ما زالت   في ال
في الفلبين على األقل .  تستخدم األلغام المضادة لألفراد  - آل من الشرطة و الجيش    -هناك مؤشرات خطيرة بأن القوات الحكومية   

في سريالنكا  . الجيش الشعبي الجديد و جماعة أبو سياف    : ستخدام األلغام المضادة لألفراد  مجموعتين متمردة ما زالت مستمرة في ا 
لم ترد أي تقارير تفيد عن استخدام جديد لأللغام المضادة لألفراد من قبل الحكومات أو المجموعات المتمردة منذ التوقف عن إطالق    

 .2001آانون األول / النار في ديسمبر
أوردت بعض التقارير عن استخدام محدود لأللغام و    2001أيلول /  سبتمبر 11تال الذي تلى أحداث  في أفغانستان في الق

القنابل المفخخة من قبل التحالف الشمالي، طالبان و مقاتلي القاعدة، من ناحية أخرى لم تستخدم قوات التحالف، بما فيها القوات 
 . األمريكية، األلغام المضادة لألفراد 
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 لنقل اإلنتاج و ا 
بورما، الصين، الهند، آوريا الشمالية،   : الباسيفيك-ثمانية من منتجي األلغام األربعة عشر في العالم هم من منطقة آسيا  

باآستان أعترفت أنها بدأت في إنتاج ألغامًا جديدة و هي األلغام المضادة لألفراد        . آوريا الجنوبية، باآستان، سنغافورة و فييتنام 
الهند أشارت إلى أنها  . ابلة للرصد و األلغام الجديدة التي تقبل التحكم عن بعد مع تقنيات التدمير و التفعيل الذاتي   يدوية الوضع و الق 
آوريا الجنوبية صرحت أنها  . أفادت الصين أنها توقفت عن إنتاج األلغام التي ال يوجد فيها آليات التدمير الذاتي    . تقوم بنفس الشيء

سنغافورة أآدت أنها مستمرة في إنتاج األلغام المضادة   . 2000ألفراد بما فيها ألغام آليمور بعد عام لم تنتج أي ألغام مضادة ل
آما يعتقد أن الجماعات المتمردة و الجيوش غير الرسمية في آـل من؛ بورما، الهند، النيبال، الفلبين و سريالنكا تنتج        . لألفراد

 .األلغام المضادة لألفراد منزلية الصنع   
ل المنتجين قرار بحظر التصدير أو أنهم صرحوا بأنهم لم يعودوا يصدروا األلغام المضادة لألفراد، باستثناء بورما     لدى آ

 وردت بعض المزاعم أن المصانع الحكومية للمعدات العسكرية في   2002نيسان / مع ذلك في أبريل . و آوريا الجنوبية) ميانمار(
ة لألفراد للبيع في المملكة المتحدة لمراسل تلفزيوني أدعى أنه ممثل عن شرآة خاصة     باآستان عرضت نوعين من األلغام المضاد

في تايالند، تم إلقاء القبض على ضابطين بينما آانوا يحاولون تهريب األسلحة بما فيها ألغامًا    .يبحث عن أسلحة مختلفة لشرائها 
 .مضادة لألفراد 

 
 التخزين و التدمير 

(، الهند ) مليون6(، الباآستان ) مليون110(الصين : الباسيفيك-في العالم تقع في منطقة آسيامن أآبر مستودعات األلغام 
الدول األخرى التي تملك مخزونًا من األلغام هي أفغانستان، بورما، آوريا الشمالية،       ).  مليون2(و جمهورية آوريا  )  مليون4-5

الموقعة إندونيزيا و برونواي؛ و الدول األطراف بنغالدش، اليابان و      الوس، منغوليا، سنغافورة، سريالنكا و فييتنام؛ و الدول   
 لغمًا مضادًا     16,000إندونيزيا آشفت أن مخزونها من األلغام يتألف من . بنغالديش لم تكشف عن حجم مخزونها من األلغام. تايالند
 .نستان، بورما، الهند، النيبال، الفلبين و سريالنكا أفغا: الجيوش غير الرسمية التي يعتقد أن لديها مخزون من األلغام في    . لألفراد

إجمالي األلغام المضادة لألفراد التي    . 2002شباط /  لغمًا مضادًا لألفراد حتى نهاية فبراير  605,040دمرت اليابان 
ها من األلغام، إال بالرغم من إعالن آمبوديا إنتهاءها من تدمير مخزون . 266,245 آان 2002تموز  / دمرت في تايالند حتى يوليو 

 يناير 14 لغمًا مضادًا لألفراد في   3,405أن المصادر الرسمية ما زالت تجد و تجمع و تدمر ألغامًا من مختلف المناطق؛ فقد دمرت          
 .2002آانون الثاني / 

رها من   حول تدمير مخزون االلغام المضادة لألفراد و غي    2001آب  /  أغسطس  9-8ماليزيا استضافت ندوة إقليمية في    
أستراليا اشترآت في ترؤس اللجنة الدائمة لتدمير  .  دولة بما فيها ثمان دول غير أطراف21الذخائر العسكرية و التي شارآت فيها  

 .2001أيلول / المخزون منذ سبتمبر  
 

 مشكلة األلغام األرضية
أفغانستان تعد من أشد المناطق تلوثًا   . جرة دولة و تايوان أيضًا في المنطقة موبوءة باأللغام و الذخائر غير المنف 16هناك  

العمليات العسكرية التي تلت   .  مليون متر مربع من األراضي الموبوءة    737الذخائر غير المنفجرة في العالم مع حوالي / باأللغام 
معدات العسكرية غير    شكلت المزيد من التهديدات للسكان، خاصة بعد تبعثر القنابل الشظوية و ال       2001أيلول /  سبتمبر  11أحداث 

 . المنفجرة من المستودعات بسبب الضربات الجوية، و أيضًا القنابل المفخخة التي زرعت حديثاً   
أمانة وزارة    . في سريالنكا األلغام غير المزالة تهدد سالمة آالف المرحلين العائدين إلى أوطانهم بعض توقف الحروب     

الذخائر غير / و على ما يبدو فأن مشكلة األلغام .  لغم مزروع في األرض700,000الدفاع السريالنكية قدرت أن هناك حولي 
فقد تم التبليغ عن  . 2002 و في النصف األول من العام   2001المنفجرة في النيبال قد ساءت ألن النزاع الداخلي أشتد في العام     

 . مقاطعة فقط ُبلغ عنها السنة الماضية 37 مقارنة بـ  مقاطعة في البالد75 مقاطعة بين 71وجود األلغام و الذخائر غير المنفجرة في   
 أعاقت الريفيين من اإلعتناء بحصادهم و   2001آانون األول عام / في الهند عمليات زرع األلغام التي بدأت في ديسمبر   
ضعة لإلدارة القبلية  مساآن المناطق الباآستانية الخا . نفس المشكلة تواجه القرويين في القسم الباآستاني من الحدود  . ماشيتهم

 .الفيدرالية ما زالت تواجه وجود األلغام األرضية المزروعة منذ االحتالل السوفييتي ألفغانستان    
 2002نيسان / ما زالت آمبوديا أآبر دولة في العالم تأثرًا باأللغام، فعملية استطالع آثار األلغام التي أختتمت في أبريل  

أعلى مما تم تقديره في أوائل التسعينات، و حوالي % 30األلغام و الذخائر غير المنفجرة حوالي آشفت أن عدد المناطق الموبوءة ب  
بالتالي تشكل إجمالي األراضي التي يعتقد أنها موبوءة باأللغام     . الذخائر غير المنفجرة / من القرى الكمبودية موبوءة باأللغام   % 46

 . مليون متر مربع4,466
عملية استطالع آثار األلغام التي أختتمت .  القرى متأثرة بالذخائر غير المنفجرة الموجودة من% 25في الوس أآثر من  
في فييتنام، قدرت الحكومة أنه   .  مقاطعة من تايالند27 منطقة موبوءة باأللغام تتوزع على 934 حددت أن  2001أيار / في مايو 

أللغام و الذخائر غير المنفجرة إلى اآلن قرابة الثالثين سنة منذ   مليون متر مربع من األراضي ما تزال موبوءة با16,478حوالي 
 مقاطعة في بورما موبوءة باأللغام، و بترآيز أشد في بورما الشرقية؛ لم تضع بورما أي عالمات     14 من بين 9. إنتهاء النزاع

 .نظامية للتعريف بالمناطق الموبوءة باأللغام فيها 
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 تمويل قضايا األلغام  
 مليون   6,4( مليون دوالر أسترالي   12قدمت أستراليا .  الرئيسيين لقضايا األلغام من المنطقة هم اليابان و أستراليا   المانحين 

إنخفض تمويل اليابان لقضايا  .  و هو نفس مستوى العام الماضي  2002-2001لتمويل قضايا األلغام للسنة المالية    ) دوالر أمريكي
، ساهمت 2001في العام ).  مليون دوالر أمريكي 6,98( مليون ين ياباني 741 ليشكل ،2001في العام % 40األلغام بحوالي 

 مليون دوالر   1,8لقضايا األلغام، إرتفاعًا عن )  مليون دوالر أمريكي 0,95( مليون دوالر نيوزيالندي   2,3نيوزيالند بحوالي  
 .2001في العام  دوالر أمريكي 150,000آوريا الجنوبية قدمت . 2000نيوزيالندي في العام 

 هددت مرة أخرى بتوقيف   2001أيلول  /  سبتمبر 11عجر الميزانية لقضايا األلغام في افغانستان التي سبقت أحداث     
إجمالي تمويل .  توقفت برامج قضايا األلغام2001أيلول / سبتمبر 11 و بعد 2000برامج مهمة لقضايا األلغام آما فعلت في العام 

تشرين األول / ، لكن منذ أآتوبر 1992 مليون دوالر أمريكي و هو أقل مساهمة منذ العام  14,1 شكل 2001قضايا األلغام للعام 
 .  مليون دوالر أمريكي لقضايا األلغام في أفغانستان 64 تم إنفاق حوالي 2001

في . والر أمريكي  مليون د  21 مانح عن مساهمتهم لقضايا األلغام في آمبوديا مشكلين أآثر من   17 أفاد 2001في العام  
 استأنف عدد من المانحين تمويل مرآز آمبوديا لقضايا األلغام، مظهرين بذلك الثقة المسترجعة بعد         2002 و العام   2001العام 

 مليون دوالر   7,5بناء على إفادة مرآز الو للذخائر غير المنفجرة، تمويل قضايا األلغام لالوس بلغت حوالي       . األزمات الماضية
 .أمريكي

 مليون دوالر أمريكي منحت أو أنفقت لقضايا األلغام في الفييتنام خالل السنوات  25ناء على تقارير المانحين، أآثر من ب 
 لوزارة الدفاع من أجل   2002آذار /  مليون دوالر أمريكي الممنوحة من الحكومة اليابانية في مارس  11,2من بينها . األخيرة

 5,7، منحت حوالي 2001في العام . اريع تنمية البنية التحتية، مثل طريق هو تشي منه السريع تجهيزات إزالة األلغام لتستخدم لمش  
 . مليون دوالر أمريكي من الواليات المتحدة األمريكية  3,5مليون دوالر أمريكي، بينها  

ي سريالنكا، توقفت ف.  لقضايا األلغام 2001 مليون دوالر أمريكي من خمسة مانحين في العام   2,2تلقت تايالند أآثر من  
 قدم مبلغ صغير فقط من التمويل لبرامج   2001 بسبب إرتفاع القتال،  و في العام   2000معظم نشاطات قضايا األلغام في العام 

، أنفقت 2002شباط / مع ذلك، في إطار إتفاقية وقف إطالق النار التي تم التوقيع عليها في فبراير . التوعلية التعليمية بمخاطر األلغام  
 . مليون دوالر أمريكي أنفقت لقضايا األلغام في سريالنكا 1,7أآثر من 

 
 برامج إزالة األلغام

 مليون مـتر مـربع من األراضي و   15,6، المنظمات العاملة في قضايا األلغام في أفغانستان طهرت  2001في العام  
برامج  .  لغمًا مضادًا لألفراد خالل العملية 230,077  مليون متر مربع أخرى من ميادين القتال السابقة، مدمرة إجمالي 81حوالي 

، و قد عانت البنية التحتية لقضايا األلغام بشكل آبير      2001أيلول  /  سبتمبر 11إزالة األلغام في أفغانستان توقفت لوهلة بعد أحداث      
من مراحلها األساسية بعد ذلك    استؤنفت برامج قضايا األلغام  2002آذار  / لكن بحلول مارس   . خالل النزاع العسكري الالحق  

 . 2001إتسعت إلى ما بعد مستوى 
في .  لغمًا مضادًا لألفراد  29,358 مليون متر مربع من األراضي في آمبوديا، مزيلة   21,8 تم تطهير 2001في العام 

تم . رب المتفجرة من مخلفات الح 82,724، مزيلة 2001 مليون متر مربع من االراضي في العام  8,74الوس، تم تطهير إجمالي 
 . ، غير تلك التي قام بها الجيش الفييتنامي2001 – 1999 مليون متر مربع من األراضي في فييتنام من األعوام 3,8تطهير حوالي 

/  و حتى يونيو  2000تموز  / أفاد المرآز التيالندي لقضايا األلغام أنه منذ أن بدأ في برامج إزالة األلغام في يوليو       
في سريالنكا عملية توقف إطالق النار ستمكن من إنطالق نشاطات      .  مليون متر مربع من األراضي 4,4م تطهير  ت 2002حزيران 

 .LTTEمهمة لقضايا األلغام، و حاليًا تنفذ عمليات إزالة األلغام من قبل الجيش السريالنكي و  
 

 التوعية التعليمية بمخاطر األلغام   
من جهة أخرى هناك  . ج التعليم بمخاطر األلغام في بورما، الهند، نيبال و الباآستان  هناك حاجة ماسة لتنفيذ المزيد من برام 

أفغانستان، آـمبوديا، الوس، باآستان، سريالنكـا، تايالند و الفييتنام، : أعدادًا آبيرة من برامج التعليم بمخاطر األلغام المستمرة في 
 مدنيًا توعية  729,318، تلقى 2001في العام . ا الجنوبية و النيبال يبنما نفذت برامج بحجم أصغر في بنغالديش، الهند، آوري

 .تعليمية بمخاطر األلغام في أفغنستان، من بينهم الالجئين العائدين من إيران و باآستان 
 ُنفذت ورشة عمل لمدة ثالثة أيام تعمل على تقديم معلومات عن قضايا  2002شباط /  رانغون في فبراير -في بورما 

 2001تشرين األول / في آمبوديا، دشن مرآز آمبوديا لقضايا األلغام في أآتوبر  .  بما فيها التوعية التعليمية بمخاطر األلغام  األلغام
 . الذخائر غير المنفجرة و الموجهة للمجتمعات المحلية   / مشروع ريادي للتخفيف من مخاطر األلغام 

، ووصل إلى     2001 قرية في العام 766ذخائر غير المنفجرة زار فريق توعية المجتمعات المحلية التابع لمرآز الو لل    
في تايالند، مرآز تايالند لقضايا األلغام و ثالث منظمات غير  .  طفًال في الوس آلها75,000 شخصًا، بينهم 182,000حوالي 

 . شخصًا77,000حكومية نفذت برامج للتوعية التعليمية بمخاطر األلغام و التي وصلت إلى أآثر من     
 

 الذخائر غير المنفجرة/ ضحايا األلغام 
أفغانستان، بنغالدش، بورما، : الباسيفيك رصدت ضحايا جدد لأللغام في  - دولة في منطقة آسيا   16 دولة من بين الـ    13في  

 . آمبوديا، الهند، آوريا الجنوبية، الوس، النيبال، باآستان، الفلبين، سريالنكا، تايالند و فييتنام 
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 ضحية 1,114 ضحية لأللغام و هو إرتفاع عن   1,368 أفادت اللجنة الدولية  للصليب األحمر عن حصد       في أفغانستان،
، و هو يشكل  2001 ضحية للمعدات غير المنفجرة منزلية الصنع في العام   424الحملة النيبالية لحظر األلغام سجلت    . 2000للعام 

 ضحية 180، و 2001 ضحية جديدة لأللغام في العام  332لى األقل في الهند ُحصدت ع. 2000عن العام  % 57إرتفاعًا و قدره 
في سريالنكا، البيانات التي جمعت من مصادر مختلفة . 2002حزيران /  يونيو 17آانون الثاني و / أخرى بين األول من يناير 

لغام و هو يشكل إرتفاعًا عن      ضحية لأل 92في باآستان، سجلت . 2001 ضحية لأللغام في العام   300أشارت إلى أن هناك أآثر من   
 .2000 ضحية للعام 62

 847 ضحية لأللغام، نزوًال عن 813 عدد الضحايا الجدد في آمبوديا استمر في اإلنخفاض فقد سجلت   2001في العام 
 . 2000 ضحية للعام 103 ضحية، هو زيادة عن 122في الوس، رصد مرآز الو للذخائر غير المنفجرة  . 2000ضحية للعام 

 
 ساعدة الناجين من األلغام م

 60فقط . من األفغان ال يطالون التسهيالت الصحية   % 65في أفغانستان، بناء على ما أوردته منظمة الصحة العالمية  
االقتصادي للمعاقين، و حتى في هذه  - مديرية لديها مرآز خدمات إعادة التأهيل أو إعادة الدمج اإلجتماعي     330مديررية بين 
مصنعًا متنقًال لألطراف " األمل لألطفال"في سريالنكا، عرضت المنظمة غير الحكومية   . اد يتم تلبية الضرورات  المديريات بالك

 .الصناعية و المرآبات المهيأة لتقديم المساعدة في المناطق النائية   
 من حيث  -ة الثالثة  أحتلت بورما المرتب2001، أفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر أنه في العام   )ميانمار(في بورما 

 الموزعة في العالم 14 بين برامجها الـ -أعلى رقم للناجين من األلغام الذين يتلقون األطراف الصناعية بعد أفغانستان و أنغوال 
 . لتقديم األطراف الصناعية و تقويم األعضاء 

 
و الشعبية للمعاقين بعد خمس   في الوس وزارة العمل و الرعاية اإلجتماعية صادقت بشكل رسمي على تأسيس جمعية ال     

 . مقاطعة45 إلى 40في فييتنام، برنامج إعادة التأهيل الموجه للمجتماعات المحلية إتسع من    . سنوات
من . ، عقد في بانكوك المؤتمر اإلقليمي لجنوب شرق آسيا حول مساعدة ضحايا األلغام    2001تشرين الثاني /  نوفمبر 8-6من 

ل إحتياجات الناجين من األلغام و مساعدة الدول في المنطقة على تطوير برامج وطنية للعمل على      أهداف المؤتمر رفع الوعي حو 
 .ذلك

 
 أوروبا و آسيا الوسطى

 سياسة حظر األلغام
 

قبرص، اليونان، ليتوانيا،  .  دولة في أوروبا و آسيا الوسطى من دول األطراف في معاهدة حظر األلغام        53 دولة بين  35 
: آما أن هناك ثالث عشرة دولة في المنطقة غير طرف في المعاهدة     . نيا وقعت و لكن لم تصادق بعد على المعاهدة     بولندا و أوآرا  

أرمينيا، أذيرباجان، روسيا البيضاء، أستونيا، فنلندا، جورجيا، آازخستان، آرغيزستان، التفيا، روسيا، ترآيا، أزبكستان و 
 لم يطرأ أي تغيير على  2002تموز /  يوليو 31 األخير للمرصد العالمي لأللغام حتى  منذ التقرير. جمهورية يوغسالفيا الفديرالية

 . عدد الدول األطراف في معاهدة حظر األلغام    
قد    ) قبرص و اليونان(استنادًا إلى بعض التصريحات و درجة التقدم في اإلجراءات الداخلية، يبدو أن دولتين موقعتين      

 . 2002قد تنضما إلى المعاهدة بحلول نهاية العام   ) ترآيا و يوغسالفيا(غير موقعتين على المعاهدة تصادقا على المعاهدة و دولتين    
، إال 1999تشرين األول /  أآتوبر 12رغم أن األمم المتحدة سجلت طاجكستان آدولة منضمة لمعاهدة حظر األلغام في    

آانون  /  في يناير. المعاهدة ملزمة رسميًا باإلمتثال لبنودهاأنه غير واضٍح ما إذا آانت طاجكستان تعتبر نفسها دولة طرف في    
، أوحت طاجكستان أنها وقعت و لكنها لم تصادق على المعاهدة، آما     OSCE بناء على االستفسار الذي وجه إلها من   2002الثاني 

 .دقة أن طاجكستان لم تودع صك المصا  2001حزيران / صرح ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية في يونيو 
التقارير األولية أودعت من  . 2002 في العام 7 دولة أودعت تقارير الشفافية للمادة   33 دولة طرف في المعاهدة 35بين  

 و الذي آان واجب    7طاجكستان لم تودع تقريرها األول للشفافية حسب المادة  . ألبانيا، آيسالند، مالطا، رومانيا و ترآمنستان: قبل
الدول األطراف التي أفادت أن التشريع قيد     .  دولة سنت تشريعها الوطني لتطبيق المعاهدة  19. 2000أيلول /  سبتمبر 28األداء في 

 .التطوير هي ألبانيا، البوسنة و الهرسك، آرواتيا، ملدوفا ورومانيا   
في المنطقة و ثماِن دوٍل غير موقعة على المعاهدة ) قبرص، اليونان، ليتوانيا، بولندا و أوآرانيا  (خمس دول موقعة  

صوتت لصالح قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة   ) أرمينيا، روسيا البيضاء، أستونيا، جورجيا، فنلندا، التفيا، ترآيا و يوغسالفيا(
أذيربجان، آـازخستان و روسيا آانت .  الذي نادى لعولمـة مـعاهدة حظر األلغام  2001تشرين الثاني /  فـي نوفمبر56/24Mرقم 

 .  الممتنعة عن التصويت 19ل الـ  بين الدو 
، سبع دول أطراف في المنطقة أشترآت بترؤس أو قامت بمهام المقرر للمجلس غير   2002-2001خالل فترة تقرير العام  

 .بلجيكا، آرواتيا، فرنسا، ألمانيا، النرويج، رومانيا و سويسرا: الدوري للجنة الدائمة لمعاهدة حظر األلغام   
 

 األستخدام
، آان األستخدام األوسع لأللغام المضادة لألفراد في هذا اإلقليم من        2001ر تقرير المرصد العالمي لأللغام    منذ إصدا 

 . نصيب الشيشان، فقد استمر آل من القوات الروسية و المقاتلين الشيشان في استخدام األلغام   
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العديد من ممرات أخدود آودوري،    و حسب ما أوردته بعض التقارير، زرعت القوات المسلحة الجورجية األلغام في    
لم ترد أي تقارير عن أي استخدام جديد لأللغام من  . منهيًة بذلك قرار منع استخدام األلغام المضادة لألفراد الذي دام مدة ست سنوات  

 .2001حزيران / قبل أزبكستان على إمتداد المنطقة الحدودية مع آرغيزستان من يونيو    
لدول األطراف التي أعربت عن آراءها إزاء قضية االشتراك في عمليات عسكرية موحدة مع         خالل فترة هذا التقرير، ا   

دول غير أطراف حيث قدُ تستخدم األلغام المضادة لألفراد؛ بلجيكا، جمهورية التشيك، الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا،         
 . النرويج، السويد و المملكة المتحدة   

ت خطيرة حول موقف طاجكستان إزاء استخدام القوات الروسية المتمرآزة في طاجكستان لأللغام المضادة     و أخيرًا هناك تساؤال
 .لألفراد

  
 اإلنتاج و النقل  

آل الدول غير األطراف في المنطقة لديها قرار بمنع التصدير أو أنها صرحت بأنها لم تعد تسمح بتصدير األلغام المضادة      
أن األلغام   "2001آانون األول  / ة الوحيدة في المنطقة المنتجة لأللغام رغم تصريحها في ديسمبر     تبقى روسيا الدول  . لألفراد

 ".الباليستية لم تعد تنتج في روسيا الفيدرالية منذ أآثر من أربع سنوات   
 ألبانيا، :الدول األطراف في المنطقة التي أفادت في تقاريرها على جهودها المبذولة لتحويل معدات التصنيع القديمة      

البوسنة و الهرسك، بلغاريا، جـمهورية التشيك، الدانمارك، فـرنسا، هنغاريا، إيطاليا، البرتغال، اسبانيا، السـويد، سـويسرا و المملكة         
 .  المتحدة

  
 التخزين و التدمير 

، 2002نيسان /  أبريل 4 لغمًا مضادًا لألفراد في 1,683,860ألبانيا إنتهت من تدمير مخزونها من األلغام المؤلف من  
؛ جمهورية التشيك أنتهت من تدمير   2001آانون األول  / السويد إنتهت من تدمير مخزونها من األلغام المضادة لألفراد في ديسمبر        

). حسب  تقرير السنة الماضية  (2001حزيران /  لغم في يونيو 360,000مخزونها من األلغام الذي آان يحتوي على أآثر من  
النمسا، بلجيكا، البوسنة و الهرسك، بلغاريا، جمهورية التشيك،   : دولة من دول األطراف إنتهت من تدمير مخزونها   خمس عشرة 

 .الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، لوآسمبورغ، النرويج، سلوفاآيا، أسبانيا، سويسرا و المملكة المتحدة    
آرواتيا، مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السباقة، إيطاليا، : هاالدول األطراف التي ما زال عليها تدمير مخزون األلغام    

 لغمًا مضادًا لالفراد من مخزونها في العام  56,028آرواتيا دمرت . هولندا، البرتغال، رومانيا، سولفينيا، طاجكستان و ترآمنستان 
 تتوقع إتمام تدمير األلغام بحلول موعد      لغمًا إضافيًا من األلغام المضادة لألفراد و     757,680إيطاليا أفادت عن تدمير   . 2001

أفادت البرتغال أن برنامج التدمير حاليًا قيد التنفيذ و أنه قد تم تدمير  . 2002أيلول / المؤتمر الرابع للدول األطراف في سبتمبر    
 2002نيسان / بريل  و بحلول أ2001آب / رومانيا بدأت تدمير مخزونها من األلغام في أغسطس  .  لغمًا مضادًا لألفراد36,654

 لغمًا مضادًا لألفراد و    121,919 دمرت سولفينيا 2002أيار /  مايو  22بحلول  .  لغمًا مضادًا لألفراد130,474صرحت عن تدمير  
 . لغمًا46,979بقي عليها تدمير 

تشرين األول     /  و أآتوبر 1997آانون األول   /  لغمًا مضادًا لألفراد بين ديسمبر    412,601ترآمنستان أفادت عن تدمير  
هذا تطلب تمديد الموعد النهائي المخصص إلنهاء تدمير مخزون األلغام سبع سنوات، و إن آان هذا النوع من التمديد غير              . 2001

آذار    / ترآمنستان أفادت في وقت الحق أنها ترغب في الوفاء بموعد األول من مارس  . مسموح به حسب بنود معاهدة حظر األلغام   
2003. 

 مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السابقة لم تبدأ عملية تدمير مخزونها من األلغام المؤلف من 2002حزيران / نيو حتى يو 
لم . 2003آذار /  لغمًا مضادًا لألفراد، لكن لديها خطة في تمدير المخزون قبل الموعد النهائي المحدد باألول من مارس      42,871

 .غام في طاجكستانيتم و ال توجد أي خطط لتدمير مخزون األل 
 لغمًا 12,121 من المعاهدة، صرحت ملدوفا عن وجود     7بين الدول األطراف التي أودعت تقاريرها الجديدة حسب المادة       

 لغمًا 1,076,839 لغمًا؛ آما صرحت رومانيا أن مستودعها يتألف من 849مضادًا لألفراد في مستودعاتها و بأنها ستحتفظ بـ 
 لغمًا مضادًا لألفراد في مستودعاتها، من  761,782 لغمًا؛ ترآمنستان أعلنت عن وجود 4,000 ستحتفظ بـ مضادًا لألفراد و بأنها 
 .آيسالند و مالطا أآدتا رسميًا أن ليس لديهما مخزون من األلغام المضادة لألفراد    . PFM-1S و PFM-1بينها ألغام من صنف 

 لثالث دول موقعة على المعاهدة؛ فيعتقد أن بحيازة اليونان       تم الحصول على معلومات أآثر دقة حول مخزون األلغام    
 أنواع هذه األلغام و التقدير المبدأي     2002أيار /  مليون لغم مضاد لألفراد و قد صرحت خالل إجتماع اللجنة الدائمة في مايو     1,25

رسميًا لم تكشف عن مخزونها من األلغام لكن بولندا آشفت أن بحيازتها ست أنواٍع من األلغام المضادة لألفراد،    . لتاآليف التدمير
 . لغمًا مضادًا لألفراد 8,091ليتوانيا صرحت عن إمتالآها لـ . بشكل غير رسمي أشارت أنه يناهز المليون لغم 

 تملك مخازن آبيرة من األلغام، و لكنها تجنبت الكشف  – ترآيا و يوغسالفيا  -يعتقد أن الدول غير الموقعة على المعاهدة        
 إلنشاء صندوق 2001آانون األول / أوآرانيا و وآالة الناتو للتوريد و الصيانة وقعتا على مذآرة تفاهم في ديسمبر   . جمهاعن ح

 لغمًا مضادًا لألفراد، هذه إضافة إلى اإلتفاقية المشابهة التي وقعتها أوآرانيا مع آندا في        400,000اإلئتمان لتمويل عملية تدمير  
 .2001آذار / مارس 

الدول    .  من المعاهدة 3انيا، النمسا، النرويج و سويسرا قررت عدم اإلحتفاظ بأي ألغام مضادة لألفراد تحت المادة   ألب 
الكميات المستبقاة حسب بنود   . 3األطراف األخرى التي تملك ألغامًا فضلت إستبقاء عدد من األلغام المضادة لألفراد تحت المادة      

 لغمًا مضادًا لألفراد و أيطاليا التي أحتفظت    13,948 لغمًا، باستثناء السويد و التي احتفظت بـ   5,000 من المعاهدة تقل عن   3المادة 
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 وحدة التي في الحقيقة عبارة    2,500 لغم هناك قرابة الـ   8,000 صرحت إيطاليا أن من بين   2002أيار / في مايو .  لغمًا8,000بـ 
 . عن مكونات و ال يمكن أعتبارها ألغامًا مستبقاة

 3,523سابقًا ( لغمًا 1,115ولتين من الدول األطراف خفضت آمية األلغام المستبقاة؛ فالبرتغال صرحت أنها ستحتفظ بـ   د
بلجيكا و .  لغم التي آانت تنوي تديمرها1,500، هنغاريا قررت استبقاء ) لغم7,000سابقًا ( لغم 3,000، سلوفينيا ستحتفظ بـ )لغم

 .  احتفظت أو استخدمت ألجلها األلغام بلغاريا أفادتا عن األهداف التي 
 إزاء قضية األلغام المضادة للمرآبات المجهزة 2001أيار / الدول األطراف التي صرحت عن رأيها منذ مايو    

النمسا، بلجيكا، جمهورية التشيك، فـرنسا، إيطاليا، هولندا، النرويج، سلوفاآيا، السويد و          : بالصمامات و أجهزة منع المناولة هي  
 . مملكة المتحدة ال

 دولة من بينها أربع دول أطراف و دولة غير     12الواليات المتحدة األمريكية تخزن ألغامها المضادة لألفراد على أراضي       
، ) لغما112,000ًً(، ألمانيا ) من األلغام األمريكية المضادة لألفراد  123,000(النرويج : موقعة على المعاهدة في هذه المنطقة   

خالل فترة هذا التقرير، ).  لغمًا1,100(و ترآيا )  لغمًا1,100(، اليونان ) لغمًا10,000(دة في دييغو غارسيا   المملكة المتح
 2001آذار  / التصريح الوحيد الذي قدم من دولة طرف أوروبية إزاء هذا الموضوع آان من قبل المملكة المتحدة، ففي مارس            

المضادة لألفراد لم تنقل أو تخزن أو تخضع للصيانة على اإلقليم البريطاني في المحيط   أفادت المملكة المتحدة أن األلغام األمريكية   
آما أنها صرحت أن معاهدة حظر األلغام تنطبق على األقاليم الخارجية . خالل سير العمليات في أفغانستان) دييغو غارسيا(الهندي 

 .التابعة لبريطانيا
 

 مشكلة األلغام األرضية
في ألبانيا . ألبانيا، البوسنة و الهرسك و آرواتيا    : ول أطراف في المعاهدة موبوءة بشكل شديد باأللغام      في أوروبا ثالث د

 أدى إلى تلويث مناطق  1997 في آوسوفو أفضى إلى تلويث المقاطعات الشمالية، و اإلضطراب المدني للعام   1999نزاع العام 
 آيلومتر مربع، 4,000 الهرسك تقدر المناطق التي يحتمل تلوثها باأللغام بـفي البوسنة و. الذخائر غير المنفجرة/ أخرى باأللغام 

نيسان  /  حقل ألغام في أبريل 18,228المرآز الوطني لقضايا األلغام سجل . بينها آثير من األراضي التي لم تخضع لالستطالع
في آرواتيا تقدير المناطق الملوثة باأللغام  .  لغمًا محتويًا على حوالي مليون30,000 و لكنه يقدر أن الرقم االجمالي قد يكون 2002

 لغم و الذخائر   500,000من االراضي الموبوءة فعليًا بحوالي    % 10 آيلومتر مربع، مع حوالي  1,700 إلى 4,000إنخفض من 
 .غير منفجرة

ر المنفجرة التي من بقايا  ما زالت موبوءة بشكل آبير باأللغام و الذخائر غي – الدولة الموقعة على المعاهدة    –بولندا  
حجم مشكلة األلغام و الذخائر غير المنفجرة التي تلوث المنطقة يمكن أن تقاس عن طريق مقارنة أعداد       . الحرب العالمية الثانية 

نة مقار) 2001 ذخائر غير منفجرة في العام 45,322 لغمًا و 3,842( سنة 50األلغام و الذخائر التي يستمر رصدها في بولندا بعد   
(و البوسنة و الهرسك  ) 2001 ذخائر غير منفجرة في الـعام 3,124 لغم و 3,545(بالكميات التي رصدت و دمرت في آرواتيا 

 . من نزاعات التسعينات) 2001 ذخائر غير منفجرة في العام 2,675 لغمًا و 3,113
موبوءة بدرجة أقل و  ) غير موقعةخمس دول أطراف، ثالث دول موقعة، و دولتين   (عشر دول أخرى موبوءة باأللغام  

2001بعض األلغام لكن بشكل رئيسي الذخائر غير المنفجرة من نزاع العام (مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السابقة : ألسباب متنوعة
،  جمهورية )مقسمة بمنطقة فاصلة شديدة التلغيم، مع بعض الحقول خارج المنطقة و التي وضعت عليها عالمات   (، قبرص )

، )جزيرة سكالينين الملغومة (، الدانمارك   )األلغام و الذخائر غير المنفجرة في المنطقة العسكرية السوفييتية السابقة رالسكو     (يك التش
األلغام و الذخائر غير المنفجرة من الحرب العالمية الثانية، الحرب األهلية، و حقول األلغام المزروعة عـلى حدودها مع        (اليونان 
، ترآيا )األلغام و الذخائر غير المنفجرة فـي مـيادين القتال السابقة للسوفييت و الحرب العالمية الثانية     ( و التفيا ، هنغاريا)ترآيا

، المملكة المتحدة  )الحدود الملغومة، البعض منها قد طهرت أو يتم تطهيرها من األلغام، و بعض أقسام القطاعات الجنوبية الشرقية    (
األلغام في صريبا الجنوبية و الحدود مع آرواتيا، الذخائر غير المنفجرة      (و يوغسالفيا ) مالفيناس/ الند حقول األلغام في جزر فالك(

 ).في مناطق األخرى
الدول األوروبية االخرى التي تعاني من التلوث بمخلفات األلغام التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، هي بلجيكا،    

، و على ما بيدو مع تبقي  2001عمليات األمم المتحدة إلزالة األلغام في آوسوفو إنتهت في العام  . نيااستونيا، فرنسا، ألمانيا و ليتوا
 . الذخائر غير المنفجرة / مخلفات األلغام

، )جورجيا(المشكال األآثر خطورة تكمن في إقليم أبخازيا . عمليًا آل دول اإلتحاد السوفييتي السابق موبوءة باأللغام 
أزبكستان، آرغيزستان و طاجكستان ما زالت موبوءة باأللغام بسبب زرع  ). أذيرباجان(و ناغورنو آاراباخ ) ا روسي(الشيشان 

غيرها من الدول الموبوءة     . األلغام من قبل أزبكستان في المناطق التي تقع على إمتداد حدوديها مع آرغيزستان و طاجكستان  
 .يا البيضاء، ملدوفا و أوآرانياأرمينيا، روس:  باأللغام و الذخائر غير المنفجرة 

 
 تمويل قضايا األلغام  

(، النرويج ) مليون دوالر أمريكي  25,3( آان؛ اإلتحاد األوروبي 2001أآبر ممولي قضايا األلغام في أوروبا في العام 
(، هولندا  )أمريكي  مليون دوالر 14.4(، الدانمارك ) مليون دوالر أمريكي 15.4(، المملكة المتحدة ) مليون دوالر أمريكي 19.7
 مليون   8,4(، سويسرا ) مليون دوالر أمريكي 8,5(، السويد ) مليون دوالر أمريكي12.3(ألمانيا )  مليون دوالر أمريكي 13.9

، إيرلندا  ) مليون دوالر أمريكي  2,7(، فرنسا ) مليون دوالر أمريكي  4,5(، فنلندا ) مليون دوالر أمريكي  5(، إيطاليا )دوالر أمريكي



 93

 مليون دوالر  0,7(و أسبانيا )  مليون دوالر أمريكي0,9(، النمسا ) مليون دوالر أمريكي1,9(، بلجيكا ) دوالر أمريكي مليون2(
 .هذه األرقام ال تضم تمويل األبحاث و التطوير لقضايا األلغام ). أمريكي

في المقابل البانيا . آرواتيا و آوسوفوالمتلقين الرئيسيين لتمويل لقضايا األلغام في أوروبا ما زالوا؛ البوسنة و الهرسك،    
 مليون دوالر  16,6البوسنة و الهرسك تلقت حوالي  . التي تعاني من مشكلة أآبر لأللغام و الذخائر غير النفجرة، تلقت تمويل أقل 

منتصف العام أمريكي، رقم ممثال لما تلقته في السنة الماضية رغم األزمة التي طرأت للتمويل بسبب إنخفاض ثقة المانحين في 
نفقات مرآز قضايا األلغام في . في آرواتيا تمويل قضايا األلغام تم من قبل آرواتيا نفسها من بينها قروض من البنك الدولي . 2001
 مليون  5,8، من بينها تمويل خارجي الذي شكل )2000إرتفاع آبير عن العام ( مليون دوالر أمريكي 26,4 آانت 2001العام 

 ). 2000ثل العام م(دوالر أمريكي 
 مليون دوالر ممنوحة لمرآز التنسيق في قضايا األلغام و  1,2 تضمن 2001تمويل قضايا األلغام في آوسوفو في العام 

نفذت عملية تقييم من أجل .  مليون دوالر وجهت عن طريق صندوق اإلئتمان الدولي لوآاالت قضايا األلغام العاملة في آوسوفو    7,2
 مليون دوالر أمريكي  85 آوسوفو تلقت 2001 و حتى العام 1999 لقضايا األلغام و التي قدرت أنه من العام  خدمة األمم المتحدة

 .لتمويل قضايا األلغام و مساعدات عينية 
، معظمها ذهبت للمنظمات الدولية التي تنفذ  2001 مليون دوالر منحت لقضايا األلغام في العام 2,9في ألبانيا، حوالي  

). أي الهيئة(هيئة األلغام في ألبانيا تلقت تمويل قليل فقط ألسس طارئة و من أجل آينونتها   . يرة المدى إلزالة األلغام   البرامج القص 
، قدم قدر صغير من التمويل من قبل المانحين الدوليين لقضايا األلغام في يوغسالفيا و مقدونيا    2002 و أوائل العام   2001في العام 

 .قةجمهورية يوغسالفيا الساب
 3,15 تلقت أرمينيا 2001في العام .  مليون دوالر أمريكي   5,5 شكل 2001تمويل قضايا االلغام في أذيرباجان في العام   

 مليون دوالر   1,1 تلقت HALOمنظمة . مليون دوالر أمريكي مساعدة من الواليات المتحدة األمريكية لإلزالة اإلنسانية لأللغام     
إضافة إلى ذلك نقلت الواليات المتحدة األمريكية تجهيزات       . ألمانيا لعمليات إزالة األلغام في أبخازيا  أمريكي من الواليات المتحدة و    

 .2002 و العام 2001إزلة األلغام للحكومة الجورجية في العام  
 

 عمليات إزالة األلغام و االستطالع  
/ بما فيها إزالة مختلف األلغام  (تم التخطيط لها   مختلف عمليات إزالة األلغام التي  2002 و أوائل العام    2001خالل العام  

نفذت في؛ ألبانيا، البوسنة و الهرسك، روسيا البيضاء، قبرص، جمهورية  ) الذخائر غير المنفجرة و اإلزالة لألهداف العسكرية   
ان، تـرآيا و يوغسالفيا و   التشيك، اليونان، آـرغيزستان، مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السابقة، مـالدوفا، بولندا، روسيا، طاجكست   

عالوة على ذلك استجابات خبراء المخلفات العسكرية المنفجرة التي تلت . أيضًا في أبخازيا، الشيشان، آوسوفو و ناغورنو آاراباخ
 باأللغام من هذه  بين الدول الموبوءة   . في بلجيكا، استونيا، هنغاريا، ليتوانيا و التفيا: الذخائر غير المنفجرة نفذت/ تقارير عن األلغام 

 .2001المنطقة، أرمينيا، الدانمارك و أزبكستان لم تبلغ عن أي خطط أو نشاطات إلزالة األلغام للعام     
لقد آانت هناك برامج إنسانية لقضايا األلغام و خطط وطنية لقضايا األلغام في البوسنة و الهرسك و آرواتيا، و آذلك في   

في أرمينيا تم إفتتاح المرآز الوطني .  ألبانيا تعمل على تطوير خطة وطنية لقضايا األلغام  .أبخازيا، آوسوفو و ناغورنو آارابخ 
في المرآز الممول من قبل الواليات المتحدة يتم تدريب موظفي شرآتين مؤلفة   . 2002آذار / األرميني لقضايا األلغام في مارس 

في مقدونيا جمهورية .  قسم خاص على تدريب الكالب لرصد األلغام شخصًا على البرامج اإلنسانية لقضايا األلغام، متضمنة 80من 
 للتنسيق بين 2001أيلول / يوغسالفيا السابقة، خدمة األمم المتحدة لقضايا األلغام فتحت مكتبًا لقضايا األلغام في سكوبيي في سبتمبر 

 .لغاماستجابات الهيئات المختلفة و تطوير استراتيجية للتطبيق السريع على قضايا األ 
 قطعة من الذخائر غير المنفجرة في العام 306 لغمًا أرضيًا و 405 أفادت أنها دمرت HALOفي أبخازيا، منظمة 

 .، باإلضافة إلى اإلنتهاء من عمليات إزالة األلغام على أطراف نهر غوميستا في سوخومي  2001
 مليون متر مربع من األراضي 50جدت أن   مقاطعة التي و11 في اذيرباجان، تم تنفيذ علميات استطالع شاملة في 

في البوسنة و الهرسك أفاد مرآز .  حقل ألغام84موبوءة باأللغام و الذخائر غير المنفجرة؛ ثم تم التعرف و وضع عالمات على 
اضي و  مليون متر مربع من األر5,5 مليون متر مربع من االراضي و تم تطهير 73,5 تم فحص 2001قضايا األلغام أن في العام 

 مليون متر مربع من األراضي للمجتمعات المحلية لألستخدام و       42,3في آرواتيا، تم تسليم . 2000هو إنخفاض عن إنجازات عام  
 مليون متر مربع، آما أدت االستطالعات الفنية إلى تخفيض 26,3بعد إجراء استطالعات عامة تم تخفيض األراضي المشبوهة إلى 

إرتفاع عن  ( مليون متر مربع من األراضي   13,6مليون متر مربع و نفذت عمليات إزالة األلغام في      2,4االراضي المشبوهة بـ   
/ البلغارية في ديسمبر -اليونان صرحت اإلنتهاء من عمليات التطهير لكل حقول األلغام الواقعة عـلى الحدود اليونانية    ). 2000العام 

 تم تطهير 2001في آوسوفو خالل العام . ـغمًا مـضادًا لألفراد و المرآبات   ل25,000 باإلضافة إلـى تدمير 2001آـانون األول 
 برنامج قضايا األلغام الذي يتم تنسيقه من قبل األمم    2001آانون األول   /  مليون متر مربع من األراضي مختتمة في ديسمبر   8,1

 مليون متر مـربع 32,2، تم تطهير  2001ول آانون األ/  و حتى ديسمبر 1999من العام . 1999المتحدة و الذي بدأ في منتصف    
 . من األراضي من األلغام و الذخائر غير المنفجرة  

 لغمًا مضادًا للمرآبات، و  145 لـغمًا مـضادًا لألفراد،  441 أفـادت عن تدمير  HALOفي ناغورنو آاراباخ منظمة 
( تم إنشاء نظام إدارة المعلومات لقضايا األلغام   2001في العام .  قطعة من الذخائر غير المنفجرة خالل فترة التقرير 13,536

IMSMA (       في البانيا، أذيرباجان، قبرص، استونيا، مقدونيا و أيضًا في آوسوفو و أوسيتيا الشمالية)مرآز استطالع آثار  ). روسيا
 .أذيرباجـان و البوسنة و الهرسك  األلغام و شـرآاؤه المتعاقدين ينفذون أو لـديهم خطة إلجراء برامـج استطالع آلثار األلغام فـي     
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 التوعية التعليمية بمخاطر األلغام  
ألبانيا، أذيربجان، روسـيا البيضاء، الـبوسنة و  :  نفذت برامج التوعلية التعليمية بمخاطر األلـغام في 2001في العام 

كستان و جمهورية يوغسالفيا الفيدرالية  الهرسك، آرواتيا، آرغيزستان، مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السابقة، بولندا، روسيا، طاج  
 .و آذلك في أبخازيا، الشيشان، آوسوفو و ناغورنو آاراباخ  

اليونيسيف و اللجنة الدولية للصليب األحمر عادة بالتعاون مع الجمعيات المحلية للصليب األحمر، نفذت برامج التعليم        
رواتيا، مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السابقة، روسيا، طاجكستان و  بمخاطر األلغام في ألبانيا، أذيربجان، البوسنة و الهرسك، آ    

منظمة المعاقين الدولية دعمت منظمة  . جمهورية يوغسالفيا الفيدرالية، و آذلك في أبخازيا، الشيشان، آوسوفو و ناغورنو آاراباخ 
 نفذت برامج في جمهورية يوغسالفيا  منظمة أطباء بال حدود .  في تنفيذ برامج في البوسنة و الهرسك  APMمحلية غير حكومية 
آانون   / آان من المتوقع أن تبدأ اليونيسيف برامج التعليم بمخاطر األلغام في آسيا الوسطى في يناير    . 2001الفيدرالية في العام  

تموز  / ى يوليو مع ذلك، حت  . 2001 بعد البعثة التقييمية التي نفذها لها مرآز جنيف الدولي لقضايا األلغام في صيف      2002الثاني 
 .، لم ترد أي تقارير عن قيام برامج تابعة لليونيسيف للتعليم بمخاطر األلغام في المنطقة2002

برامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام غير مدرجة في الخطط الوطنية لقضايا األلغام لكل من البوسنة و الهرسك أو               
في . لمستوى المحلي لدمج عمليات إزالة األلغام و غيرها من النشاطات  آرواتيا، رغم إنشاء حلقة تواصل غير رسمية على ا

آوسوفو، برامج التعليم بمخاطر األلغام أدرجت في خطة قضايا األلغام لألمم المتحدة و أدمجت مع غيرها من النشاطات خالل العام 
و جمعية الصليب األحمر المقدونية بدأت برامج في مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السابقة، اللجنة الدولية للصليب االلحمر   . 2001

في روسيا، هيئة مرآز قضايا األلغام بالتعاون مع . 2001أيلول / التعليم بمخاطر األلغام القائمة على المجتمعات المحلية في سبتمبر 
ضرة حول برامج   روسيا قدمت محا/IPPNWخبراء من فيلق مهندسي الجيش الروسي، خبراء طبيون و المنظمة غير الحكومية   

 .  سنة16 و 12التوعية التعليمية بمخاطر األلغام لطالب تتراوح أعمارهم بين  
في طاجكستان، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جمعية الهالل األحمر الطجيكية و وزارة حاالت الطواريء و الدفاع           

عمليًا تم دمج المجتمعات المتأثرة باأللغام ". ي المجتمعآل النشاطات تبدأ و تنتهي ف : " المدني، دشنت مشروع ريادي مبني المبدأ
في جورجيا، ). االستطالع، تقييم االحتياجات، تصميم المواد، فحص الحقول، التدريب، التقييم(في آل مرحلة من مراحل المشروع 

 .ال توجد أي برامج حكومية أو غير حكومية للتوعية التعليمية بمخاطر األلغام  
 

 ضحايا األلغام 
فقد تم .  دولة من أوروبا و آسيا الوسطى  20 حصلت عدة حوادث لأللغام و الذخائر غير المنفجرة في    2001في العام  

يتم عزو هذه الزيادة منذ آخر تقرير للمرصد    . التبليغ عن ضحايا جدد في أقليم ابخازيا، الشيشان، آوسوفو و ناغورنو آاراباخ  
 . ة التي تحصل في دول ال تعتبر بشكل عام موبوءة باأللغام العالمي إلى حوادث الذخائر غير المنفجر   

في الدول و األقاليم األوروبية و آسيا الوسطى حيث    . أزيلت بلجيكا و التفيا من القائمة و أضيفت جمهورية التشيك، هنغاريا و بولندا
 . ي نسبة الضحاياتوجد قاعدة بيانات لضحايا األلغام، ال يوجد فيها نموذج واضح للزيادة أو النقصان ف    

في البوسنة و الهرسك   . 2000 ضحية للعام 35 و هو إنخفاض عن 2001سجلت تسع ضحايا لأللغام في ألبانيا للعام 
 ضحية في 22 ضحية صعودًا عن  34في آرواتيا سجلت . 2000 ضحية للعام 100 نزوًال عن 2001 ضحية في العام 87سجلت 

 ضحية 18في ناغورنو آاراباخ سجلت . 2000 ضحية للعام  95أللغام نزوًال عن  ضحية ل22في آوسوفو سجلت  . 2000العام 
 .2000 ضحية للعام  15زيادة عن 
الذخائر غير المنفجرة من الوزارات و الهيئات الحكومات،      / في الدول األخرى تم الحصول على بيانات ضحايا األلغام     

 وسائل اإلعالم، و في بعض األحيان من قاعدة البيانات التي أنشئت من  الهيئات الدولية و المنظمات غير الحكومية، المستشفيات،    
-30 ضحية لأللغام؛ آما تم التبليغ أن هناك بين   1,153في الشيشان، تم التبليغ عن    . قبل الحمالت المحلية لحظر األلغام األرضية  

في مقدونيا جمهورية يوغسالفيا السابقة تم .  ضحية98في جورجيا تم التبليغ عن .  مواطن يجرحون شهريًا في حوادث األلغام50
 ضحية و هو إرتفاع آبير من   49في ترآيا تم التبليغ عن  .  ضحية لأللغام 29في طاجكستان تم التبليغ عن .  ضحية 48التبليغ عن  

 .2000خمس ضحايا للعام  
منفجرة مواطني الدول الخالية من       أدرج أيضًا بين ضحايا األلغام و الذخائر غير ال 2002 و أوائل العام  2001في العام 

األلغام أو دول أخرى موبوءة باأللغام، لكن الذين قتلوا أو جرحوا في الخارج بينما يؤدون مهامهم العسكرية أو إزالة األلغام،  
، ألمانيا، ألبانيا، البوسنة و الهرسك، الدانمارك، فرنسا     :  هي13هذه الدول الـ     . عمليات حفظ السالم، السياحة أو نشاطات أخرى   

و هذه زيادة ملحوظة عن الثمان الدول الواردة في       . إيطاليا، النرويج، بولندا، البرتغال، روسيا، سلوفاآيا، ترآيا و المملكة المتحدة 
 .تقرير السنة الماضية

و ، حصدت حوادث األلغام التي طرأت خـالل عمليات إزالة األلغام   2002 و النصف األول من العام  2001في العام  
ألبانيا، أذيرباجان، آرواتيا، استونيا و اليونان، و أيضًا في أبخازيا و  : عمليات التدريب ضحايا بين خبراء أو عمال إزالة األلغام في

 .آما وردت بعض التقارير غير المؤآدة حول وجود ضحايا لعمليات إزالة األلغام في العديد من الدول األخرى       . آوسوفو
 

 لغام مساعدة الناجين من األ
مجموعة البرامج الـدولية إلعـادة تأهيل المحاربين القدامى و         " تمت الـمصادقة علـى  2001أيار /  مـايو  31فـي 

 .CISبقرار من مجلس رؤساء حكومات دول  " 2005-2001المشارآين في النزاعات الدولية و ضحايا األرهاب للعام   
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اللجنة   . ما تعمل بدون ماء جار، بدون نظام تدفئة مناسب أو مجاري   في الشيشان العديد من المستشفيات و العيادات غالبا      
الدولية للصليب األحمر وقعت على إتفاقية مع وزارة الصحة الشيشانية و الفرع الشيشاني للصليب األحمر الروسي من أجل توفير              

 . التسهاليت الطبية الالزمة في الشيشان 
في جورجيا، من الواضح أن خدمات   . عادة التأهيل عاملة في الشيشان  ، لم تكن هناك مراآز إ2002تموز / حتى يوليو 

. إعادة التأهيل الطبي المتخصص و الدعم النفسي ما زالت في غير متناول الجميع أو أنها غير متوفرة للكثير من الناجين من األلغام     
ويم األطراف توقف عن تقديم المساعدة بسبب       مرآز يريفان لألعضاء الصناعية و لتق 2002آانون الثاني  / في أرمينيا في يناير 

، وافق  2001تشرين الثاني /  نوفمبر 13في أوآرانيا في . 2002آب / يفترض استئناف العمليات في أغسطس . نقص تمويل الدولة 
 . الرئيس علـى مرسـوم جـديد لتوفير الحـماية الطبية و االجتماعية للمعاقين، للمحاربين القدامى و ضحايا الحرب     

" تحديد استراتيجيات النجاح " ورشة عمل بعنوان  2002تموز  / في سلوفينيا، أقيمت بين األول و الثاني من شهر يوليو   
في مرآز صندوق اإلعتماد الدولي إلزالة األلغام و مساعدة ضحايا األلغام في بلدية إيغ، من أجل تحديد االستراتيجيات الالزمة        

في آوسوفو، أثير بعض القلق ألنه بدًال من محاولة تأسيس برامج مستديمة إلعادة  . لبلقانلتحسين مساعدة ضحايا األلغام في ا 
التأهيل في آوسوفو فإن بعض البرامج الموجودة تقدم المساعدة عن طريق نقل المحتاجين إلعادة التأهيل أو لألطراف الصناعية إلى          

 .دول آخرى 
لمستشفى مارتن هورفات في روفينج تم تجديده من أجل تقديم إعادة   في آرواتيا إدارة تقويم األطراف و إعاد التأهيل  

في ترآيا، إفتتح مرآز جديد لألطراف الصناعية و إعادة التأهيل في جامعة     . التأهيل و الدعم النفسي للشباب الناجين من األلغام   
على مذآرة التفاهم مع وزارة الشؤون    في يوغسالفيا منظمة المعاقين الدولية وّقعت   . ديكل قرب المناطق الموبوءة باأللغام  

 االجتماعية من أجل المساعدة  في إجراءات التعديل و وضع سيسات جديدة معنية باحتياجات المعاقين   
 

 شمال أفريقيا/ الشرق األوسط
 سياسة حظر األلغام

الجزائر، : امشمال أفريقيا دول أطراف في معاهدة حظر األلغ/  دولة في منطقة الشرق األوسط 18خمس دول بين 
 دولة   13). 2001تشرين األول /  أآتوبر 9(الجزائر من أحدث الدول التي صادقت على المعاهدة   . األردن، قطر، تونس و اليمن

البحرين، مصر، إيران، العراق، اسرائيل، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، المملكة    : في المنطقة لم تنضم إلى المعاهدة 
دوًال أطرافًا  ) 2002آذار /  مارس 19(اسرائيل و األردن و مؤخرًا المغرب    . ، سوريا و اإلمارات العربية المتحدة العربية السعودية 

 .في البروتوآول الثاني المعدل إلتفاقية األسلحة التقليدية  
تموز / ية في يوليو بينما تونس قدمت تقريرها األول للشفاف . 2001 للعام  7األردن و اليمن أودعتا تقارير الشفافية للمادة    

قطر لم تودع تقريرها األول و الذي آان واجب األداء في     . 2002 و   2001، لكنها لم تقدم التجديد السنوي لتقاريرها لألعوام   2000
 .2002أيلول /  سبتمبر 28التاريخ النهائي لتقديم التقرير األول بالنسبة للجزائر هو   . 1999أيلول /  سبتمبر 27

تونس صرحت بأنها .  يتم السير في اإلعدادات الالزمة لسن التشريع الوطني لتطبيق معاهدة حظر األلغام   في اليمن حاليًا
 الذي ينظم موضوع المتفجرات من أجل   1953األردن تطبق قانون  . تدرس بعض الخطوات اإلضافية لكن لم يتم رصد أي تقدم 

 .ل تطبيق المعاهدة في الجزائر و قطرال يعرف عن إتباع أي تدابير ألج. تنفيذ معاهدة حظر األلغام
 في 56/24Mآل دول األطراف الخمس في المنطقة صوتت لصالح القرار السنوي للجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم        

عالوة على ذلك صوتت آل من البحرين، عمان    .  الذي يدعو إلى عولمة و تطبيق معاهدة حظر األلغام    2001تشرين الثاني / نوفمبر
 19بين  . ارات العربية المتحدة لصالح هذا القرار، تمامًا آما فعلت في السنة الماضية رغم عدم إنضمامها إلى المعاهدة     و اإلم

 .مصر، إيران، اسرائيل، لبنان، ليبيا، المغرب و سوريا: حكومة التي أمتنعت عن التصويت آانت 
/ نيكاراغوا في سبتمبر-طراف الذي عقد في مناغوا   وفود من الجزائر، األردن و اليمن حضرت المؤتمر الثالث للدول األ     

 .2001أيلول /  سبتمبر11لم يتمكن وفد تونس و قطر من القدوم بسبب المشاآل المرتبطة بأحداث  . 2001أيلول 
هذه هي أول مرة يحظر فيها  . الكويت، المغرب، عمان و سوريا: أربع دول من الدول غير األطراف حضرت آمراقبة   

آل دولة طرف باستثناء قطر حضرت على األقل اجتماعًا واحدًا  . يا مؤتمرًا دبلوماسيًا متعلقًا بمعاهدة حظر األلغامممثلين عن سور
الدول غير األطراف التي أيضًا شارآت هي مصر، اسرائيل، لبنان، المغرب،   . 2002للمجلس غير الدوري للجان الدائمة في العام     

 . عمان و المملكة العربية السعودية   
حضر الندوة ممثلين من   . ، استضافت تونس ندوة إقليمية لتشجع معاهدة حظر األلغام  2002آانون الثاني / ي يناير ف

الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا، تسع دول مانحة، األمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب األحمر و الحملة الدولية لحظر األلغام                 
 .األرضية

 
 اإلنتاج و النقل  
 آثالثة منتجين لأللغام المضادة لألفراد في المنطقة و    – مصر، إيران و العراق   –ال المرصد العالمي لأللغام يعتبر   ما ز

أفادت مصادر رسمية في  . 2002 و  2001إن آان غير معروف في أي من الحاالت ما إذا آانت خطوط اإلنتاج فاعلة في العامين     
لكنها لم تعبر عن موقفها هذا علنًا . 1997ل األلغام المضادة لألفراد منذ العام  مصر عدة مرات بأن مصر لم تعد تنتج أو تنق

لذلك، ما زال    . بتصريح رسمي، رغم المطالبات العديدة من المرصد العالمي لأللغام و الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية         
 .المرصد العالمي لأللغام يعتبر مصر من منتجي األلغام 
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تشير إلى حدوث عمليات نقل لأللغام من قبل إيران، التي ظاهريًا أصدرت قرارًا رسميًا بمنع تصدير هناك أدلة حديثة  
فقد تلقى المرصد العالمي لأللغام معلومات تفيد أن منظمات إزالة األلغام العاملة في        . 1997األلغام المضادة لألفراد في العام     

، و  2000 و  1999 إيرانية الـصنع للعامين     YM-I-B و   YM-Iراد من نوع أفغانستان تصادف المئات من األلغام المضادة لألف     
آانون الثاني / إضافًة إلى ذلك في الثالث من يناير   . التي يحتمل زراعتها من قبل قوات التحالف الشمالية خالل السنوات األخيرة     

 جماعة حزب اهللا في لبنان؛ اسرائيل ، صادرت اسرائيل باخرة قيل أن مصدرها إيران و أنها آانت مخصصة لفلسطين عبر2002
 .YM-I 311قالت أن األسلحة التي آانت في الباخرة أحتوت على ألغام مضادة لألفراد من نوع    

 
 التخزين و تدمير المخزون 

 لغمًا  10,000األردن دمرت . 2002نيسان /  أبريل 27اليمن إنتهت من تدمير مخزونها من األلغام المضادة لألفراد في  
تونس   . 2000آـانون األول /  في أول عملية لها لتدمير األلغام منذ ديسمبر 2002نيسان /  لألفراد من مخزونها في أبريل  مضادًا
يعتقد أن لدى الجزائر  . 1999 في أول تدمير لها لأللغام منذ العام 2002آانون الثاني /  لغم مضاد لألفراد في يناير 1,000دمرت 

 أفاد وزير الخارجية القطري للحملة الدولية لحظر األلغام أن قطر   2002في العام . م تعلن عن حجمهمخزون من األلغام و لكنها ل
 . ليس لديها مخزون من األلغام باستثناء تلك التي استبقت ألغراض التدريب 

قـطر :  هيالموعد النهائي للدول األطراف لتدمير مخزونها من األلغام، باستثناء تلك التي إبقاؤها إلغراض التدريب   
و ) 2004آانون الثاني / األول من يناير (؛ تونس )2003أيار / األول من مايو (؛ األردن )2003نيسان / األول من أبريل (

تونس : ثالث دول أطراف ستحتفظ بألغام مضادة لألفراد إلغراض التدريب و التطوير  ). 2006نيسان / األول من أبريل  (الجزائر 
 .الجزائر و قطر لم يكشفا عن خططهما).  لغم1,000(و األردن )  لغم4,000(؛ اليمن ) لغم5,000(

 لغم مضاد لألفراد   80,000قطر مع البحرين و الكويت و عمان و المملكة العربية السعودية، تستضيف ما يشكل حوالي    
 أنها لم تنفي تقرير المرصد العالمي     قطر لم تؤآد آما . تابعة للواليات المتحدة األمريكي آجزء من مخزون الذخائر الحربية المتأهبة    

مصادر رسمية سعودية أآدت وجود مخزون األلغام األمريكية   . لأللغام حول تواجد األلغام األمريكية المضادة لألفراد على أراضيها   
 . يةفي المملكة العربية السعودية، لكنها صرحت أن ليس للواليات المتحدة األمريكية أن تستخدمها في األراضي السعود   
المملكة العربية  . من المرجح أن مصر، إيران، العراق، اسرائيل و سوريا لديها مخزون آبير لأللغام المضادة لألفراد    

من األلغام المضادة لألفراد   " محدود"السعودية أآدت أن لديها مخزون من األلغام، عمان صرحت و ألول مرة أن لديها مخزون   
 لغمًا مضادًا   45,845المصادر الرسمية الكويتية أفادت أن الكويت بعد حرب الخليج أزالت . التي تم استبقاؤها إلغراض التدريب

 .المغرب آررت قولها أنه لم يعد لديها مخزون من األلغام. لألفراد من أراضيها و بعد ذلك تم تدمير المستودعات  
 

 االستخدام
ام لأللغام المضادة لألفراد في المنطقة خالل فترة هذا   المرصد العالمي لأللغام لم يتلق أي أدلة دامغة حول أي استخد   
مع ذلك، خبراء مخلفات المعدات المنفجرة أفادوا استخدام المعدات العسكرية المنفجرة ذاتية الصنع و القنابل المفخخة من               . التقرير

  . المضادة لألفراد مصدر من وزارة الدفاع أفاد أن الكويت ال تستخدم األلغام   . قبل الفلسطينيين في مخيم جنين
  

 مشكلة األلغام األرضية
 دولة من بين 14توجد األلغام و الذخائر غير المنفجرة المتبقية من فترة الحرب العالمية الثانية و من النزاعات الحديثة في   

األلغام و الذخائر غير  . دة دولة في المنطقة آلها بإستثناء البحرين، قطر، المملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتح 18
تقديرات عدد األلغام المزروعة  . المنفجرة تؤثر أيضًا على المرتفعات الجوالنية، األراضي الفلسطينية المحتلة و الصحراء الغربية   

 .في المنطقة تتباين بشدة من منطقة إلى أخرى 
 على بيانات االستطالع قامت الحكومة بإعداد   و بناء2000تموز / نفذ برنامج إستطالع آثار األلغام في اليمن في يوليو 

 ).آردستان العراق (برامج استطالع آثار األلغام حاليًا قيد التنفيذ في لبنان و شمال العراق . خطة ستراتيجية خمسية لقضايا األلغام
 

 تمويل قضايا األلغام  
تلقت ) آردستان العراق(غام في شمال العراق بناء على المعلومات التي قدمت للمرصد العالمي لأللغام، برامج قضايا األل   
 مليون لبرامج األمم المتحدة   28 مليون دوالر أمريكي، بما فيها  30إجمالي :  تمويًال أآثر من أي منطقة في العالم2001في العام 

  .لقضايا األلغام و التي مولت من برنامج األمم المتحدة النفط مقابل الغذاء  
 مليون دوالر لمساعدة إعادة تعمير جنوب   50 عن نيتها في منح 2001آذار / أعلنت في مارس  اإلمارات العربية المتحدة

/ تم التوقيع على مذآرة التفاهم بين اإلمارات العربية لمتحدة و لبنان في أآتوبر    . لبنان، من بينها تمويل نشاطات قضايا األلغام
عدا مشروع اإلمارات العربية المتحدة، . 2001غ لقضايا األلغام في العام ؛ إنه غير معلوم ما إذا تم إنفاق أي مبل2001تشرين األول 

 و التي قدمت   2001 مليون دوالر أمريكي خصصت لقضايا األلغام في لبنان في العام     12,6رصد المرصد العالمي لأللغام حوالي     
 .  مانح على األقل13من قبل 

بأنها ستقدم ثالثة ماليين دوالر على مدى ثالث سنوات للبرنامج   2001أيار /أعلنت المملكة العربية السعودية في مايو  
 ستة مانحين آخرين قدموا حوالي    2001في العام .  2001الوطني اليمني إلزالة األلغام، إال أنه غير معروف آم أنفق في العام    

 مليون دوالر أمريكي لبرامج   1,57  حوالي2001األردن تلقت في العام  . ثالثة ماليين دوالر أمريكي لقضايا األلغام في اليمن
 دوالر  749,000الواليات المتحدة قدمت لمصر  ). الواليات المتحدة، آندا و النرويج  (المساعدة في قضايا األلغام من ثالثة مانحين  
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حصول على   لتمويل برنامج التدريب الذي ينفذ من قبل القوات العسكرية األمريكية و من أجل ال 2001أمريكي في السنة المالية 
 .تجهيزات إزالة األلغام 

 
 عمليات إزالة األلغام 

 من قبل 2002شباط  / و فبراير 2001أيار / مليون متر مربع من األراضي بين مايو  2,2في اليمن تم تطهير حوالي  
ستطالع الوطني آلثار    منطقة ذي األولويات القصوى للتطهير و التي حددت بعد نتائج اال     14فرق قضايا األلغام العاملة في أربع من 

 حقًال لأللغام  124، 1993منذ أن بدأت برامج إزالة األلغام في األردن في العام . 2000-1999األلغام التي أجريت في األعوام 
 .  ماليين متر مربع من األراضي طهر من األلغام8 لغمًا و مغطيًا أآثر من 95,740يحتوي على 

 مليون متر مربع من األراضي، خالل ذلك دمر أآثر     70 طهر  2002آذار  / س صرح عسكري إيراني رسمي أنه منذ مار 
مشروع جديد مشترك مع األمم   .  ذخائر غير منفجرة 4,236 لغم مضاد للدبابات، و    914,000 مليون لغم مضاد لألفراد،    3,2من 

 .المتحدة يهدف إلى إنشاء و تطبيق برنامج وطني متكامل لقضايا األلغام في إيران  
ة و رفض الحكومة العراقية في منح التأشيرة للكادر المختص لقضايا األلغام استمر في إعاقة برنامج األمم المتحدة      مماطل

 خالل برامج األمم المتحدة لقضايا    2002 إلى منتصف العام  1998منذ العام   ). آردستان العراق (إلزالة األلغام في شمال العراق    
 مـجموعة قـضايا األلـغام و المنظمة النرويجية    2001فـي العام .  متر مربع من االراضي  مليون9,7األلغام تم تطهير أآثر من 

 .للمساعدة الشعبية طهرت أآثر من مليون متر مربع من األراضي الموبوءة باأللغام في آردستان العراق    
ت غـير الحكومية و   مليون مـتر مربع مـن األراضي؛ المنظما 1,5 طهر الجيش اللبناني أآثر من  2001فـي العام 

 و مجموعة 2002 أتمـت استطالعها الفني فـي جنوب لبنان فـي الـعام   UNIFIL. الجيوش األجنبية طهرت المزيد مـن األراضي 
 .2002آذار / قضايا األلغام بدأت عملية استطالع وطنية آلثار األلغام في مارس  

:  إزالة األلغام أحيانًا بشكل منتظم و أحيانًا بشكل عشوائي هي  الدول األخرى الموبوءة باأللغام و التي تنفذ فيها برامج   
منفذي . في معظم دول المنطقة تنفذ عمليات التطهير من األلغام من قبل قوات الجيش . مصر، اسرائيل، ليبيا، المغرب و عمان

آب / أيار إلى أغسطس / واقعة بين مايو برامج إزالة األلغام في مصر تم تدريبهم من قبل الواليات المتحدة األمريكية في الفترة ال  
 .2000أيار / في الصحراء الغربية لم تنفذ أي برامج إنسانية لقضايا األلغام منذ مايو . 2001

 
 التوعية التعليمية بمخاطر األلغام  

اء  الحاجة لتنفيذ برامج التوعية التعليمية بمخاطر األلغام رصدت في مصر و إيران، و آذلك في فلسطين و الصحر    
و في اليمن، آذلك في شمال  ) متضمنة المرتفعات الجوالنية(نفذت البرامج في إيران، العراق، األردن، لبنان، سوريا    . الغربية

آما نفذت برامج أساسية للتوعية التعليمية بمخاطر األلغام في الكويت، بينما الهيئات   . و فلسطين ) آردستان العراق (العراق 
الحكومية المحلية أفادت عن تنفيذ برامج للتعليم بمخاطر األلغام في الجزائر، اسرائيل، األردن، لبنان،         الحكومية و المنظمات غير   

 .و فلسطين) آردستان العراق (سوريا، تونس و اليمن، و آذلك شمال العراق    
 بالتعاون مع   2001آذار  / في العراق نفذت اللجنة الدولية للصليب األحمر دروس للتعليم بمخاطر األلغام في مارس           

 المؤلفة من أآبر 2001نيسان / في لبنان تم تأسيس اللجنة الوطنية للتعليم بمخاطر األلغام في أبريل  . جمعية الهالل األحمر العراقي
مرآز المعلومات لقضايا األلغام األرضية حاليًا يعمل على تطوير رابطة     . الفاعلين في برامج التعليم بمخاطر األلغام في البالد   

في فلسطين، منظمة الدفاع عن األطفال غير الحكومية   . اصل المجتمع آجزء من أعمالهما المتعلقة بالتعليم بمخاطر األلغام تو
، بشكل أساسي في المناطق الموبوءة باأللغام، مناطق التدريب   2001استمرت في العمل في برامج التعليم بمخاطر األلغام في العام 

في . و بسبب األزمة الحالية، أولى اإلعالم المحلي المزيد من األهتمام لرسائل التعليم بمخاطر األلغام  . العسكرية و مناطق المواجهة 
استمرت بنشاطاتها المتعلقة بالتوعية التعليمية بمخاطر األلغام الموجهة إلى   ) YMAA(اليمن، جمعية التوعية بمخاطر األلغام 

 .المجتمعات القاطنة بقرب المناطق الملغومة 
 

 يا األلغام ضحا
الجزائر، :  دولة من المنطقة 11الذخائر غير المنفجرة في  /  آانت رصدت ضحايا جدد لأللغام  2002 و 2001في العام  

آما آانت هناك حوادث لأللغام في مناطق مثل    . مصر، إيران، العراق، األردن، الكويت، لبنان، عمان، سوريا، تونس و اليمن     
في المناطق القليلة من اإلقليم التي توجد فيها آليات لجمع البيانات    . لصحراء الغربية و شمال العراق األراضي الفلسطينية المحتلة، ا  

 . عن ضحايا األلغام ال يوجد فيها توجه منظم 
في األراضي الفلسطينية  . 2000 في العام 113، نزوًال عن 2001 ضحية لأللغام في العام   90في لبنان تم التبليغ عن  

 45 سجلت 2002أيار /  مايو 15حتى . 2000 في العام 11 إرتفاعًا عن 2001 ضحية لأللغام في العام 20بليغ عن  المحتلة تم الت
خالل فترة هذا التقرير أدرج أيضًا بين ضحايا األلغام و الذخائر غير المنفجرة مواطني الدول األخرى الموبوءة  . ضحية في فلسطين

لخارج بينما يقومون بمهامهم العسكرية أو عمليات إزالة األلغام، حفظ السالم أو نشاطات   باأللغام، و الذين قتلوا أو جرحوا في ا  
   .الجزائر، العراق، األردن، المغرب و سوريا : أشخاص من. أخرى

، سببت الحوادث خالل عمليات إزالة األلغام أو عمليات التدريب   2002 و النصف األول من العام  2001في العام  
آما وردت تقارير غير أآيدة عن تحصيل ضحايا خالل      . اء إزالة األلغام في االردن، الكويت، لبنان و اليمن  إصابات بين خبر

 .عمليات إزالة األلغام في عدد من الدول األخرى  
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 مساعدة الناجين من األلغام 
في الجزائر .  في المنطقةتختلف و بشكل حاد الخدمات المتوفرة لمساعدة الضحايا و الناجين من األلغام من مكان إلى آخر       

اللجنة الدولية للصليب األحمر وقعت على إتفاقية مع وزارة الصحة إلنشاء وحدة إنتاج في مرآز بيت أآنون لألطراف الصناعية و     
م، في لبنان، المكتب الوطني إلزالة األلغام أنشأ اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا األلغا  . تقويم األعضاء، شمال العاصمة الجزائر

 تمت المصادقة على التشريع الوطني    2000أيار / والذي يضم آل الفاعلين الرئيسين في مساعدة الناجين من األلغام، و في مايو    
في . في سوريا تم إفتتاح مرآزًا جديدًا للعالج الفيزيائي في خان أرنبة قرب المنطقة الموبوءة . للمعاقين و لكنه إلى اآلن غير فّعال

 . الذي أنشأ صندوق الرعاية و إعادة التأهيل للمعاقين دخل حيز النفاذ     2 الرئاسي رقم  اليمن، المرسوم
 


