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Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΣΩΖΕΙ 
ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ 
Σύμφωνα με την Έκθεση 2009 του Παρατηρητηρίου Ναρκών που 
δημοσιεύθηκε σήμερα 
 
ΓΕΝΕΥΗ (ΕΛΒΕΤΙΑ), 12 Νοεμβρίου 2009 – Από την Συνθήκη 
Απαγόρευσης Ναρκών του 1997 που ετέθη σε ισχύ πριν δέκα χρόνια, 
σημειώθηκαν σημαντικά αποτελέσματα  στην εξάλειψη ναρκών κατά 
προσωπικού, αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια εργασίας, σύμφωνα με την 
Έκθεση 2009 του Παρατηρητηρίου Ναρκών: Για έναν Κόσμο χωρίς νάρκες, 
δημοσιεύθηκε σήμερα στα Ηνωμένα Έθνη μία έκθεση από την Διεθνή 
Εκστρατεία Απαγόρευσης Ναρκών. 
 
Η παγκόσμια χρήση, παραγωγή και εμπορία ναρκών κατά προσωπικού 
μειώθηκαν δραστικά. Περίπου μία έκταση 3.200 km² εκκαθαρίσθηκε από 
νάρκες και εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου (ΕΚΠ) και τα νέα θύματα 
μειώνονται σημαντικά κάθε χρόνο, φτάνοντας στα 5.197 δηλωμένα θύματα 
το 2008. Ωστόσο παραμένουν σοβαρές προκλήσεις, με πάνω από 70 
χώρες που πλήττονται ακόμη σήμερα και την παροχή βοήθειας στους 
επιζώντες ναρκών κατώτερη από τις ανάγκες.  
 
«Ο κανόνας κατά της χρήσης ναρκών επιβάλλεται,» δήλωσε ο Steve 
Goose του Human Rights Watch (Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων), συντάκτης της Πολιτικής Απαγόρευσης του 
Παρατηρητηρίου Ναρκών, «Οι νάρκες κατά προσωπικού στιγματίσθηκαν 
παγκοσμίως ως απαράδεκτο όπλο, ακόμη και από χώρες που 
παραμένουν εκτός της Συνθήκης Απαγόρευσης Ναρκών.» Ογδόντα τοις 
εκατό των χωρών της Υφηλίου συμμετέχουν στη Συνθήκη Απαγόρευσης 
Ναρκών. Τριάντα εννέα χώρες — συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, Ινδίας, 
Πακιστάν Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών — δεν συμμετέχουν ακόμη στη 
συνθήκη, αλλά οι περισσότερες συμμορφώνονται de facto με τις 
κυριότερες διατάξεις της. Τα τελευταία χρόνια, η Μιανμάρ (Βιρμανία) και η 
Ρωσία είναι οι μόνες χώρες που χρησιμοποιούν νάρκες κατά προσωπικού. 
Η χρήση από μη κρατικές ένοπλες ομάδες μειώθηκε από ένα 19 χώρες το 
2001 σε 7 το 2008. 
 
Η παραγωγή μειώθηκε, με 38 χώρες να έχουν σταματήσει επίσημα την 
παραγωγή ναρκών, αφήνοντας μόνον 13 χώρες ως πιθανούς 
παραγωγούς. Δεν επιβεβαιώθηκε εμπόριο μεταξύ χωρών από το 1999. 
Την τελευταία δεκαετία, το συνολικό εμπόριο ναρκών κατά προσωπικού 
αποτελείτο μόνον από ελάχιστες παράνομες και αγνωστοποίητες 
διακινήσεις. 
 
Κατά την περασμένη δεκαετία, τα Κράτη Μέλη κατέστρεψαν 44 
εκατομμύρια εναποθηκευμένες νάρκες κατά προσωπικού. Η Αιθιοπία, η 
Ινδονησία και το Κουβέιτ ολοκλήρωσαν την καταστροφή του αποθέματος 
το 2008 και 2009. Ενώ 86 Κράτη Μέλη ολοκλήρωσαν την καταστροφή των 
εναποθηκευμένων ναρκών τους, τρία κράτη — Λευκορωσία, Ελλάδα και 
Τουρκία — δεν τήρησαν τις προθεσμίες καταστροφής του αποθέματός 
τους το 2008 και παρέμειναν σε κατάσταση σοβαρής παραβίασης της 
συνθήκης μέχρι το Νοέμβριο 2009. 
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Από το 1999, οι ενέργειες εκκαθάρισης έσωσαν εκατομμύρια ζωές μέσω της απομάκρυνσης 
πάνω από 2,2 εκ. τοποθετημένων ναρκών κατά προσωπικού, 250.000 ναρκών κατά 
οχημάτων και 17 εκατομμυρίων εκκρηκτικών καταλοίπων πολέμου από μία έκταση διπλάσια 
του Λονδίνου (3.200 km²) σε πάνω από 90 χώρες και περιοχές. Το 2008, τα προγράμματα 
άρσης ναρκοπεδίων εκκαθάρισαν μία έκταση ίση με αυτή των Βρυξελλών (160 km²), το 
υψηλότερο ετήσιο σύνολο εκκαθάρισης που καταγράφηκε μέχρι σήμερα από το 
Παρατηρητήριο Ναρκών. Το 2009, η Τυνησία ήταν το 11ο Κράτος Μέλος που ολοκλήρωσε τις 
υποχρεώσεις της εκκαθάρισης σύμφωνα με τη συνθήκη. Ακόμη και χώρες που δεν 
συμμετέχουν προς το παρόν, όπως ο Λίβανος, το Νεπάλ και η Σρι Λάνκα, εκτέλεσαν 
σημαντικές ενέργειες εκκαθάρισης ναρκών.  
 
Ωστόσο, η εξασφάλιση ότι τα Κράτη Μέλη πληρούν τις υποχρεώσεις της εκκαθάρισης 
ναρκών που απορρέουν από τη δέσμευση τους στη συνθήκη αποδεικνύεται ότι είναι μία 
θαυμάσια πρόκληση. Σύμφωνα με τον Stuart Casey-Maslen της Norwegian People’s Aid, 
Συντάκτη της Δράσης κατά των Ναρκοπεδίων του Παρατηρητηρίου Ναρκών (Landmine 
Monitor’s Mine Action), «Δεκαπέντε χώρες με προθεσμία εκκαθάρισης ναρκών το 2009 
έλαβαν παρατάσεις μέχρι και 10 έτη για να ολοκληρώσουν την εκκαθάριση, αν και μερικές, 
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βενεζουέλα, έκαναν μικρή προσπάθεια για να τηρήσουν τις 
αρχικές τους προθεσμίες.» Οι αιτήσεις παράτασης ακόμη τεσσάρων Κρατών Μελών με 
προθεσμίες το 2009 και το 2010 θα ληφθούν υπόψη κατά την Δεύτερη Διάσκεψη 
Αναθεώρησης της συνθήκης. 
 
Αν και τα ποσοστά θυμάτων μειώθηκαν σταθερά κατά την περασμένη δεκαετία, ο συνολικός 
αριθμός θυμάτων είναι ακόμη πάρα πολύ υψηλός. Από το 1999 έως το 2008 το 
Παρατηρητήριο Ναρκών κατέγραψε 73.576 θύματα σε 119 χώρες ή περιοχές. Η συλλογή 
πληροφοριών είναι ανεπαρκής σε πολλές χώρες, οπότε ο πραγματικός αριθμός θυμάτων 
είναι πιθανόν πολύ μεγαλύτερος. «Η Συνθήκη Απαγόρευσης Ναρκών οδήγησε στη διάσωση 
ανθρώπινων ζωών και μελών την περασμένη δεκαετία,» δήλωσε η Jacqueline Hansen, 
Συντονίστρια Προγράμματος του Παρατηρητηρίου Ναρκών, «την επόμενη δεκαετία 
περισσότερες χώρες πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις της εκκαθάρισης και πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες εκπαίδευσης των πληθυσμών που πλήττονται σχετικά με τους 
κινδύνους ναρκών για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα σκοτωθούν ή θα τραυματιστούν άλλα 
άτομα από αυτά τα όπλα.»  
 
«Η βοήθεια στα θύματα είχε τη μικρότερη πρόοδο μεταξύ των κυριότερων τομέων δράσης 
κατά των ναρκών την περασμένη δεκαετία, με τη χρηματοδότηση και την παροχή βοήθειας 
να είναι μικρότερη από τις ανάγκες,» δήλωσε ο Stan Brabant της Handicap International, 
μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Ναρκών. «Η πρόοδος στις χώρες 
που πλήττονται περισσότερο διακυμάνθηκε, με μερικές χώρες ενεργά δεσμευμένες και άλλες 
σχεδόν καθόλου. Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα χρειάζονται περισσότερη και καλύτερη 
βοήθεια, και τη χρειάζονται τώρα.» 
 
Η διεθνής υποστήριξη κατά των ναρκών ανήλθε συνολικά σε 517,8 εκ. $ ΗΠΑ το 2008. Η 
χρηματοδότηση προέρχεται από 23 χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Οι πέντε 
πρώτοι χορηγοί ήταν η ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Νορβηγία, ενώ οι πέντε 
πρώτοι αποδέκτες ήταν το Αφγανιστάν, το Σουδάν, το Ιράκ, ο Λίβανος και η Καμπότζη. Πάνω 
από 4 δις $ ΗΠΑ χορηγήθηκαν για δράση κατά των ναρκών από το 1999. 
 
Το Παρατηρητήριο Ναρκών είναι το πρόγραμμα έρευνας και παρακολούθησης της 
βραβευθείσας με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης International Campaign to Ban Landmines 
(Διεθνής Εκστρατεία Απαγόρευσης Ναρκών κατά προσωπικού). Κάθε χρόνο, από το 1999, 
το Παρατηρητήριο Ναρκών αναφέρει τις συνέπειες στους ανθρώπους των ναρκών, των 
πυρομαχικών διασποράς και άλλων εκκρηκτικών καταλοίπων πολέμου, καθώς και διερευνά 
την υλοποίηση και συμμόρφωση στη Συνθήκη Απαγόρευσης Ναρκών του 1997. Η Έκθεση 
του Παρατηρητηρίου Ναρκών 2009 αναφέρεται στην πολιτική απαγόρευσης ναρκών, την 
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εκκαθάριση ναρκοπεδίων, τα θύματα, την εκπαίδευση για τους κινδύνους, την παροχή 
βοήθειας στα θύματα και την υποστήριξη των δράσεων κατά των ναρκών σε κάθε χώρα του 
κόσμου, καθώς και σε οχτώ άλλες περιοχές που δεν αναγνωρίζονται διεθνώς ως κράτη. 
Επίσης, συμπεριλαμβάνεται μία ειδική δεκαετής επισκόπηση προόδου από την θέση σε ισχύ 
της Συνθήκης Απαγόρευσης Ναρκών το 1999. 
 
Αυτή η έκθεση δημοσιεύεται πριν τη Δεύτερη Διάσκεψη Αναθεώρησης της Συνθήκης 
Απαγόρευσης Ναρκών, τη Διάσκεψη Κορυφής της Cartagena για έναν Κόσμο Χωρίς Νάρκες, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κολομβία από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου.  
 
Το Παρατηρητήριο Ναρκών συντονίζεται από μία συντακτική Επιτροπή που καταρτίζεται από 
πέντε οργανώσεις: Mines Action Canada, Handicap International, Human Rights Watch, 
Landmine Action και Norwegian People’s Aid. Προσφέρει στις ΜΚΟ έναν συνεχή και 
συστηματικό τρόπο παρακολούθησης και καταγραφής της εφαρμογής ανθρωπιστικών 
συνθηκών αφοπλισμού. 
 
Η Έκθεση για το έτος 2009 του Παρατηρητηρίου Ναρκών και τα σχετικά έγγραφα θα είναι 
διαθέσιμα από τις 12 Νοεμβρίου, 01.00 μ.μ. GMT στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.lm.icbl.org/lm/2009. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή για τον προγραμματισμό συνέντευξης επικοινωνήστε με: 

• Κα Jacqueline Hansen, Landmine Monitor Program Manager, Γενεύη (GMT+1), 
(Κιν.)+41-78-606-94-68 ή +1-613-851-5436, e-mail jackie@icbl.org  

• Κα Amelie Chayer, ICBL Communications Officer, Γενεύη (GMT+1), (Κιν.)+41-78-
728-53-20 ή +33-6-89-55-12-81, e-mail amelie@icbl.org  
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                         Έκθεση  2009 Παρατηρητηρίου Ναρκών:  
Προς έναν Κόσμο χωρίς νάρκες 

 
 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 
 
Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ 
Υπήρξε πρόοδος, αλλά παραμένει ακόμη πολύ δουλειά για να εξαλειφθούν οι νάρκες. 
 
Μία έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Παρατηρητήριο Ναρκών στα Ηνωμένα Έθνη δείχνει 
ότι από τη Συνθήκη Απαγόρευσης Ναρκών του 1997 που ετέθη σε ισχύ πριν δέκα χρόνια, 
έγιναν σημαντικοί πρόοδοι για την εξάλειψη ναρκών κατά προσωπικού, αλλά παραμένει 
πολύ δουλειά. 
 
Η παγκόσμια χρήση, παραγωγή και εμπορία ναρκών κατά προσωπικού μειώθηκαν 
δραστικά. Περίπου έκταση 3.200 km² εκκαθαρίσθηκαν από νάρκες και εκρηκτικά κατάλοιπα 
πολέμου (ΕΚΠ), και τα νέα θύματα κάθε χρόνο μειώθηκαν σημαντικά: καταγράφηκαν 5.197 
θύματα το 2008.  
 
Ωστόσο, παραμένουν σοβαρές δυσκολίες, με πάνω από 70 χώρες να πλήττονται ακόμη από 
τις νάρκες και βοήθεια στους επιζώντες ναρκών κατώτερη από τις ανάγκες.  
 
Ογδόντα τα εκατό των χωρών της Υφηλίου συμμετέχουν στη Συνθήκη Απαγόρευσης 
Ναρκών. Τριάντα εννέα χώρες — συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, Ινδίας, Πακιστάν, 
Ρωσίας και ΗΠΑ — παραμένει να υπογράψουν τη συνθήκη. Τα τελευταία χρόνια, η Μιανμάρ 
(Βιρμανία) και η Ρωσία είναι οι μόνες χώρες που χρησιμοποιούν νάρκες κατά προσωπικού. 
 
Τριάντα οχτώ χώρες σταμάτησαν επίσημα την παραγωγή ναρκών, αλλά 13 χώρες 
συνεχίζουν να καταγράφονται ως παραγωγοί ναρκών. Δεν αναφέρθηκε εμπορία μεταξύ 
κρατών από το 1999. 
 
Ογδόντα έξι Κράτη Μέλη κατέστρεψαν 44 εκατομμύρια εναποθηκευμένες νάρκες κατά 
προσωπικού. Αλλά τρεις χώρες — Λευκορωσία, Ελλάδα και Τουρκία — δεν τήρησαν τις 
προθεσμίες καταστροφής των αποθεμάτων τους το 2008 και παραμένουν σε κατάσταση 
σοβαρής παραβίασης της συνθήκης. 
 
Από το 1999, πάνω από 2.2 εκατομμύρια τοποθετημένες νάρκες κατά προσωπικού, 250.000 
νάρκες κατά οχημάτων και 17 εκατομμύρια ΕΚΠ αφαιρέθηκαν από μία έκταση διπλάσια του 
μεγέθους του Λονδίνου (3.200 km²). Το 2008, τα προγράμματα εκκαθάρισης ναρκοπεδίων 
εκκαθάρισαν μία έκταση ίση με αυτή των Βρυξελλών (160 km²). Το 2009, η Τυνησία ήταν το 
11ο Κράτος Μέλος που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της εκκαθάρισης σύμφωνα με τη 
συνθήκη.  
 
Ωστόσο, η διαβεβαίωση ότι τα Κράτη Μέλη πληρούν τις υποχρεώσεις εκκαθάρισης ναρκών 
που απορρέουν από τη συνθήκη αποδεικνύεται δύσκολη και σύμφωνα με τον Stuart Casey-
Maslen του Παρατηρητηρίου Ναρκών, «Δεκαπέντε χώρες με προθεσμίες εκκαθάρισης 
ναρκών της συνθήκης για το 2009 έλαβαν παρατάσεις έως 10 ετών για να ολοκληρώσουν 
την εκκαθάριση, εν τούτοις μερικές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βενεζουέλα, έκαναν 
μικρή προσπάθεια για να τηρήσουν τις αρχικές προθεσμίες.»  
 
Αν και τα ποσοστά θυμάτων μειώθηκαν σταθερά κατά την περασμένη δεκαετία, κατά την 
περίοδο 1999–2008 το Παρατηρητήριο Ναρκών διαπίστωσε 73.576 θύματα σε 119 χώρες 
και περιοχές.  
 



 
     

                         Έκθεση  2009 Παρατηρητηρίου Ναρκών:  
Προς έναν Κόσμο χωρίς νάρκες 

 
 

 

«Η βοήθεια στα θύματα είχε την μικρότερη πρόοδο μεταξύ των κυριότερων τομέων δράσης 
κατά των ναρκών κατά την περασμένη δεκαετία, με τη χρηματοδότηση και την παροχή 
βοήθειας να είναι κατώτερες από τις ανάγκες,» δήλωσε ο Stan Brabant του Παρατηρητηρίου 
Ναρκών, «Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα χρειάζονται περισσότερη και καλύτερη βοήθεια και τη 
χρειάζονται τώρα.» 
 
Η συνολική διεθνής υποστήριξη για άρση ναρκοπεδίων ανήλθε σε 517,8 εκ. $ ΗΠΑ το 2008. 
Πάνω από 4 δις $ ΗΠΑ διατέθηκαν για εκκαθάριση ναρκοπεδίων από το1999. 
 
Η Συνθήκη Απαγόρευσης Ναρκών του 1997 απαγορεύει την χρήση, την παραγωγή και την 
εμπορεία ναρκών κατά προσωπικού. Η έκθεση 2009 του Παρατηρητηρίου Ναρκών είναι η 
11η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Εκστρατείας Απαγόρευσης Ναρκών, που συμβραβεύθηκε το 
1997 με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 1999–2009 2008–2009 

Η χρήση από τις κυβερνήσεις ναρκών κατά προσωπικού μειώθηκε κατά πολύ 
κατά την περασμένη δεκαετία. Το 1999, το Παρατηρητήριο Ναρκών 
κατέγραψε την πιθανή χρήση ναρκών κατά προσωπικού από 15 χώρες, σε 
σύγκριση με μόνον δύο από το 2007: Μιανμάρ (Βιρμανία) και Ρωσία.  

Μόνον δύο χώρες χρησιμοποίησαν νάρκες κατά προσωπικού το 2008-2009. Μιανμάρ (Βιρμανία) 
και Ρωσία.  

 
Χρήση 

Η χρήση από μη κρατικές ένοπλες ομάδες (ΜΚΕΟ) μειώθηκε επίσης, 
τουλάχιστον 59 ΜΚΕΟ σε 13 χώρες δεσμεύθηκαν να σταματήσουν τη χρήση 
ναρκών κατά προσωπικού τα 10 περασμένα χρόνια. 

Χρησιμοποιήθηκαν νάρκες κατά προσωπικού σε τουλάχιστον επτά χώρες από μη κρατικές 
ένοπλες ομάδες, δύο λιγότερες από το προηγούμενο έτος. 

Καθολικοποίηση Εκατόν πενήντα έξι χώρες — πάνω από τα τρία τέταρτα των χωρών του 
κόσμου — είναι μέλη της Συνθήκης Απαγόρευσης Ναρκών. Συνολικά 39 χώρες, 
μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν 
έχουν ακόμη υπογράψει. Δύο από αυτές είναι υπογράφουσες: Οι Νήσοι 
Μάρσαλ και η Πολωνία.  

Τον Δεκέμβριο του 2008, 94 χώρες υπέγραψαν την Συνθήκη Απαγόρευσης Πυρομαχικών 
Διασποράς, που απαγορεύει τελείως τη χρήση, παραγωγή, εναποθήκευση και  μεταφορά 
πυρομαχικών διασποράς, και απαιτεί την εκκαθάριση μολυσμένων περιοχών και βοήθεια στα 
θύματα και πληγμένες κοινότητες. Στις 15 Οκτωβρίου 2009, 23 χώρες επικύρωσαν την συνθήκη, 
για την ενεργοποίηση της ισχύος της οποίας ήταν απαραίτητες 30 επικυρώσεις. 

Παραγωγή και 
εμπορία 

Τουλάχιστον 38 πρώην παραγωγοί ναρκών κατά προσωπικού σταμάτησαν την 
παραγωγή και εμπορία. Μόνον 13 χώρες είναι πραγματικοί ή πιθανοί 
παραγωγοί. Την προηγούμενη δεκαετία, το συνολικό εμπόριο ναρκών κατά 
προσωπικού αποτελείτο μόνον από ελάχιστες παράνομες και αγνωστοποίητες 
διακινήσεις. 

Μόνον τρεις χώρες παρήγαγαν νάρκες κατά προσωπικού το 2008: Ινδία, Μιανμάρ (Βιρμανία) και 
Πακιστάν. Το Παρατηρητήριο Ναρκών εντόπισε άλλες 10 παραγωγούς χώρες, αλλά δεν είναι 
γνωστό εάν ήταν ενεργοι παραγωγοί ναρκών το προηγούμενο έτος. 

Οι μοναδικές επιβεβαιωμένες σοβαρές παραβιάσεις της συνθήκης 
παρατηρήθηκαν το 2008, όταν τρεις χώρες δεν τήρησαν τις προθεσμίες 
καταστροφής.  

Η Λευκορωσία, η Ελλάδα και η Τουρκία δεν τήρησαν τις προθεσμίες καταστροφής αποθεμάτων 
την 1η Μαρτίου 2008, και οι τρεις παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση παραβίασης της συνθήκης 
τον Σεπτέμβριο του 2009. 

Καταστροφή 
αποθεμάτων 
 Ογδόντα έξι Κράτη Μέλη ολοκλήρωσαν την καταστροφή των αποθεμάτων 

τους, ενώ άλλα τέσσερα βρίσκονται στη διαδικασία της καταστροφής των 
αποθεμάτων τους. Συνολικά, καταστράφηκαν περίπου 44 εκατομμύρια νάρκες 
κατά προσωπικού.  

Τρεις χώρες ολοκλήρωσαν την καταστροφή αποθεμάτων: Ινδονησία (Νοέμβριος 2008), Αιθιοπία 
(Απρίλιος 2009) και Κουβέιτ (δήλωση τον Ιούλιο 2009). 

 
Εκκαθάριση 
ναρκοθετημένων 
περιοχών (Άρθρο 5) 

Έντεκα χώρες εκκαθάρισαν όλες τις γνωστές ναρκοθετημένες περιοχές της 
επικρατείας τους: Βουλγαρία, Κόστα Ρίκα, Σαλβαδόρ, Γαλλία, Γουατεμάλα, 
Ονδούρα, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας, Μαλάουι, 
Σουρινάμ, Σουαζιλάνδη και Τυνησία.  
 
Τον Αύγουστο του 2009, πάνω από 70 χώρες θεωρούνταν ότι πλήττονται από 
νάρκες. 

Τον Μάιο του 2009, η Τυνησία ήταν το 11ο Κράτος Μέλος που ολοκλήρωσε επίσημα τις 
υποχρεώσεις εκκαθάρισης σύμφωνα με τη συνθήκη. Απαιτείται από τις χώρες που πλήττονται 
από τις νάρκες να εκκαθαρίσουν όλες τις νάρκες κατά προσωπικού από τις ναρκοθετημένες 
περιοχές υπό την δικαιοδοσία ή τον έλεγχό τους μέσα σε 10 χρόνια αφότου γίνουν μέλη της 
συνθήκης Απαγόρευσης Ναρκών.  
 
Οι πρώτες προθεσμίες έληξαν την 1η Μαρτίου 2009, αλλά 15 Κράτη Μέλη με προθεσμίες το 
2009 δεν κατόρθωσαν να τις τηρήσουν και τους παραχωρήθηκαν παρατάσεις: Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Τσαντ, Κροατία, Δανία, Ισημερινός, Ιορδανία, Μοζαμβίκη, Νικαράγουα, Περού, 
Σενεγάλη, Ταϊλάνδη, Ηνωμένο Βασίλειο, Βενεζουέλα, Υεμένη και Ζιμπάμπουε. Όλες οι αιτήσεις 
(από ένα έως 10 έτη, η μέγιστη επιτρεπτή περίοδος για κάθε παράταση) χορηγήθηκαν από την 
Ένατη Σύνοδο των Κρατών Μελών στη Γενεύη τον Νοέμβριο του 2008. Το 2009, τέσσερα 
επιπλέον Κράτη Μέλη (Αργεντινή, Καμπότζη, Τατζικιστάν και Ουγκάντα) ζήτησαν επίσημα 
παρατάσεις για περιόδους από τρία έως 10 έτη. 

 Από το 1999, τουλάχιστον 1.100 km² ναρκοθετημένων περιοχών και επιπλέον 
2.100 km² πεδίων μάχης, έκταση διπλάσιας από αυτήν του Λονδίνου, 

Το 2008, τα προγράμματα άρσης ναρκοπεδίων καθάρισαν σχεδόν 160 km² ναρκοθετημένων 
περιοχών — την έκταση των Βρυξελλών — το υψηλότερο ετήσιο σύνολο εκκαθάρισης που 
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εκκαθαρίσθηκαν σε πάνω από 90 χώρες και άλλες περιοχές. Οι ενέργειες είχαν 
ως αποτέλεσμα την καταστροφή πάνω από 2,2 εκατομμυρίων τοποθετημένων 
ναρκών κατά προσωπικού, 250.000 ναρκών κατά οχημάτων και 17 
εκατομμυρίων εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου (ΕΚΠ).  

καταγράφηκε μέχρι σήμερα από το Παρατηρητήριο Ναρκών. 

 

Εκπαίδευση για τον 
κίνδυνο 

Η εκπαίδευση για τον κίνδυνο των ναρκών και των ΕΚΠ έχει παρουσιάσει 
σημαντική εξέλιξη κατά την τελευταία δεκαετία. Πολλά προγράμματα πέρασαν 
από μία προσέγγιση βασισμένη στο μύνημα σε περισσότερο δεσμευμένες 
προσπάθειες για να επιφέρουν εκτενέστερη αλλαγή συμπεριφοράς και μείωση 
του κινδύνου.  

Το 2008, παρεσχέθη εκπαίδευση για κίνδυνο σε 57 χώρες και περιοχές, σε σύγκριση με 61 
χώρες και περιοχές το 2007. Οι δράσεις  εκπαίδευσης για τον κίνδυνο αυξήθηκαν σημαντικά 
στην Υεμένη και τη Σομαλία, ενώ παρουσιάστηκε σχετική αύξηση σε άλλες 10 χώρες. Στην 
Παλαιστίνη, η επιμόρφωση για τον κίνδυνο μειώθηκε το 2008 αλλά αυξήθηκε αισθητά ως 
απάντηση στις συγκρούσεις στη Γάζα τον Δεκέμβριο του 2008–Ιανουάριο 2009. Το 2008 σε 
τουλάχιστον 26 χώρες και περιοχές, τα προγράμματα επιμόρφωσης για τον κίνδυνο 
υλοποιήθηκαν χωρίς εκτενείς αξιολογήσεις των αναγκών.  

Θύματα 
 

Παρ΄ όλες τις δυσκολίες συλλογής δεδομένων, το Παρατηρητήριο Ναρκών 
εντόπισε τουλάχιστον 73.576 θύματα ναρκών ξηράς, ΕΚΠ και αυτοσχέδιους 
εκρηκτικούς μηχανισμούς που ενεργοποιήθηκαν σε 119 περιοχές και χώρες τα 
τελευταία 10 χρόνια. Η εκκαθάριση, που υποστηρίχθηκε από την εκπαίδευση 
για τον κίνδυνο, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των θυμάτων.  

Καταγράφηκαν τουλάχιστον 5.197 θύματα εξαιτίας ναρκών, ΕΚΠ και αυτοσχέδιων εκρηκτικών 
μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν το 2008, συνεχίζοντας την τάση μείωσης των τελευταίων 
ετών. 

Βοήθεια στα θύματα Την περασμένη δεκαετία, η παροχή βοήθειας στα θύματα είχε την μικρότερη 
εξέλιξη όλων των τομέων δράσης κατά των ναρκών, με πτώση της 
χρηματοδότησης και της δράσης σε κατώτερα όρια από τις ανάγκες. Οι 
περισσότερες προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην ιατρική περίθαλψη και  την 
φυσική αποκατάσταση, συχνά μόνον όταν υποστηρίζονταν από διεθνείς 
οργανισμούς και χρηματοδότηση, παρά στην προώθηση οικονομικής 
αυτονομίας των επιζώντων, των οικογενειών τους και των κοινοτήτων.  
 
Στην Πρώτη Διάσκεψη Αναθεώρησης της σύμβασης, τα Κράτη Μέλη 
συμφώνησαν ότι 23 Κράτη Μέλη με σημαντικό αριθμό επιζώντων θα πρέπει να 
κάνουν ιδιαίτερες προσπάθειες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Στο 
διάστημα 2005–2009, η πρόοδος μεταξύ των 26 προς το παρόν Κρατών 
Μελών κυμάνθηκε. Η πρόοδος ήταν πιο ορατή στο συντονισμό, παρά στην 
υλοποίηση των πραγματικών υπηρεσιών. Η πρόοδος των δραστηριοτήτων δεν 
σχετιζόταν συχνά με τα σχέδια των 26 χωρών που κατάρτισαν οι ίδιες.  

Το 2008–2009, παρατηρήθηκε μια διαρκής έλλειψη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και οικονομικής 
επανένταξης για τους επιζώντες ακόμη και όπου υπήρξαν βελτιώσεις των νόμων και των 
πολιτικών εθνικής υγειονομικής περίθαλψης, φυσικής αποκατάστασης ή αναπηρίας. Το Πακιστάν 
και η Σρι Λάνκα έδειξαν υποβάθμιση των υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια ή σε ορισμένες 
περιοχές εξαιτίας συρράξεων και φυσικών καταστροφών. Σε αυτή την περίοδο είδαμε επίσης τη 
διακοπή λειτουργίας διάφορων εθνικών ΜΚΟ ή οργανισμών αναπήρων, συνεχή προβλήματα 
δυνατότητας για άλλους και διαρκή προβλήματα χρηματοδότησης. Άλλες τάσεις 
συμπεριλάμβαναν την συνεχή μεταβίβαση των προγραμμάτων φυσικής αποκατάστασης σε 
εθνική διαχείριση και μία συνεχή αύξηση συλλόγων επιζώντων ή και των δυνατοτήτων τους.  
 
 

Υποστήριξη της 
εκκαθάρισης  
ναρκοπεδίων 

Η συνολική διεθνής υποστήριξη για την εκκαθάριση ναρκοπεδίων για την 
περίοδο 1992–2008 ήταν 4,27 δις $ ΗΠΑ. 

Το 2008 το Παρατηρητήριο Ναρκών κατέγραψε ένα συνολικό ποσό 626 εκ. $ ΗΠΑ για την άρση 
ναρκοπεδίων παγκοσμίως, το οποίο περιλάμβανε διεθνή και εθνική χρηματοδότηση. Η διεθνής 
χρηματοδότηση το 2008 εξασφαλίσθηκε από 23 χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
διοχετεύθηκε προς τουλάχιστον 54 αποδέκτες χώρες και περιοχές. Οι πέντε πρώτοι αποδέκτες 
της χρηματοδότησης για εκκαθάριση ναρκοπεδίων το 2008 ήταν, σε φθίνουσα σειρά: 
Αφγανιστάν, Σουδάν, Ιράκ, Λίβανος και Καμπότζη. 
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