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 حول مرصد األلغام األرضية
 

ل من جانب             هذا هو تقرير مرصد األلغام األرضية السابع، وهو االنتاج السنوي           ا مثي  لبادرة لم يسبق له
ام     (ICBL)الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية       ام للع زام  1997 من أجل مراقبة تطبيق اتفاقية حظر األلغ وااللت

ة عن                        انية الناجم ة االنس ة لألزم تجابة المجموعة الدولي بها وتقديم التقارير بهذا الشأن بشكل أآثر تعميمًا، تقييم اس
تديمة                 و.  األلغام ة، ومس قة، ومنتظم ة متناس للمرة األولى في التاريخ، التقت جهود المنظمات غير الحكومية بطريق

الي               اآل وبالت من أجل مراقبة قانون إنساني أو ميثاق نزع األسلحة، ولكي توثق بشكل منتظم التقدم الحاصل والمش
 .تطبق عمليًا مبدأ تفحص النتائج من جانب المجتمع المدني

  
نوية              1999 إصدار ست تقارير سنوية منذ العام        لقد تم  ى االجتماعات الس ا إل د منه ، جرى تقديم آل واح

ول   / في مابوتو، موزمبيق؛ في سبتمبر     1999أيار  /في مايو : للدول األعضاء في اتفاقية حظر األلغام      ي   2000أيل  ف
بتمبر ي س را؛ ف ف، سويس ول /جني بتمبر 2001أيل ي س اراغوا؛ ف اغوا، نيك ي مان ي 2002ول أيل/ ف ف؛ ف ي جني  ف

بتمبر       ي س د ف ول   /بانكوك، تايالن وفمبر                 2003أيل ي ن ا ف ي، آيني ي نيروب ة األول ف ؤتمر المراجع ام م تشرين  /؛ وأم
 .2004آانون األول / ديسمبر–الثاني 

  

ابعين   77وقد قامت شبكة تضم  .  يقدم مرصد األلغام األرضية شبكة تقارير دولية وتقرير سنوي         ًا ت  باحث
ر           72لغام األرضية من    لمرصد األ  ذا التقري داد ه احثون من تحالف        .   دولة بجمع المعلومات من أجل إع أتي الب وي

ك الصحافيين،                               ي ذل ا ف دني، بم ع الم ي المجتم رهم من العناصر ف ام وغي ة لحظر األلغ ة الدولي العاملين مع الحمل
 .األآاديميين، ومؤسسات األبحاث

  
ازًا         ق رسمي                إن مرصد األلغام األرضية ليس جه ات أو نظام تحقي د من صحة المعلوم ًا للتأآ ا  . تقني إنه

ا                           ا فيم ي وافقت عليه اه االلتزامات الت ة مسؤولياتها تج ى مواجه ات عل محاولة من المجتمع المدني لحمل الحكوم
وفرة بش              .  يتعلق باأللغام المضادة لألفراد    ات المت كل ويتم هذا من خالل عملية جمع وتحليل وتوزيع مكثفة للمعلوم

ام األرضية              .  علني ة، إال أن مرصد األلغ ات التحقيقي وعلى الرغم من أنها في بعض األحيان تتطلب بعض العملي
 .ال يتعمد إرسال الباحثين في مهام خطرة وال يشتمل على إرسال التقارير من مناطق القتال

 
 7ل األعضاء بموجب المادة     لقد تم تصميم مرصد األلغام األرضية لتكملة تقارير الشفافية من جانب الدو            

ام     اون المشترك هي عناصر                      .  من اتفاقية حظر األلغ ة، والتع فافية، والثق أن الش ل ب رأي المشترك القائ ولعكس ال
راد           ًا             .  هامة للغاية من أجل النجاح في إزالة األلغام المضادة لألف ام األرضية أيضًا إدراآ ا تأسس مرصد األلغ آم

 .قييم مستقلللحاجة إلى توفير تقارير وت
 

ه           يهدف مرصد األلغام األرضية وتقاريره السنوية إلى تعزيز النقاش بشأن القضايا المتعلقة باأللغام ودفع
ن  اٍل م الم خ ى هدف ع ي الوصول إل اعدة ف ن أجل المس ى توضيحات م ام، والسعي للحصول عل ى األم دمًا إل ق

ولى        ويعمل مرصد األلغام األرضية بصدق وأمانة من أج      .  األلغام ي يت ة عن القضايا الت ات حقائقي ديم معلوم ل تق
 .أآملهبمراقبتها، من أجل منفعة المجتمع الدولي 

 
ام     يتضمن    ق بسياسة حظر     104 معلومات عن   2005تقرير مرصد األلغام األرضية للع ا يتعل  دول فيم

كلة ا    ة مش ى معالج ل عل ل العم ام، وتموي زين األلغ ل وتخ اج ونق تعمال وإنت ام، واس ام،  األلغ ة األلغ ام، وإزال أللغ
اجين   اعدات للن ام األرضية، والمس ام، وضحايا األلغ اطر األلغ ن مخ ة م ارير مرصد .  والتوعي ين أن تق ي ح وف

إن         2004 – 1999األلغام األرضية التي صدرت بين       الم، ف ي الع د ف ارير عن آل بل دم تق ر مرصد    آانت تق  تقري
ام   ام األرضية للع دول  2005األلغ ى ال زام     يرآز عل ي تواصل االلت دول األعضاء الت ام، ال اني من األلغ ي تع الت

ر األعضاء               دول غي ام، وال ة حظر األلغ دول            .  بتعهداتها تجاه تطبيق اتفاقي ات عن ال ر أيضًا معلوم ويشمل التقري
وهناك أيضًا مالحق تتضمن معلومات من أطراف   .  المانحة للعمل ضد األلغام في فصل المراجعة العامة للتمويل     

 .رئيسية في مجال العمل ضد األلغام، مثل وآاالت األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر
 

وآما آان الحال في السنوات السابقة، يلحظ مرصد األلغام األرضية أن هذا التقرير الطموح يعاني أيضًا                 
تمرار،    .  من بعض النواقص   ينه  إن مرصد األلغام األرضية هو نظام يتم تطويره باس ونرحب  .  وتصحيحه وتحس

بأي تعليقات، توضيحات وتصحيحات من جانب الحكومات وغيرها من األطراف، انطالقًا من روح الحوار ومن         
 .خالل البحث المشترك عن المعلومات الصحيحة والموثوقة المتعلقة بموضوع بالغ الصعوبة

 



    2005مسار مرصد األلغام األرضية للعام 
  

ة ال ت الحمل و وافق ي يوني ام ف ر األلغ ة لحظ ران /دولي ية  1998حزي ام األرض اء مرصد األلغ ى إنش  عل
ة  ذه الحمل ن ه ادرة م ام      .  آمب د األلغ زة مرص ين أجه يق ب ة التنس اء مهم ة أعض ن أربع ر م ة تحري ولى هيئ وتت

اعد    : األرضية ة المس ان، وجمعي وق االنس ب حق ة، مرق اقين الدولي ة المع دا، منظم ي آن ام ف ل ضد األلغ ات العم
دة                  .  الشعبية النروجية  ة القائ دا منصب المنظم ي آن ام ف ة العمل ضد األلغ ة      .  وتحتل منظم ة اإلداري وتتحمل الهيئ

 .مسؤولية آاملة عن جهاز مرصد األلغام األرضية وتتخذ القرارت الخاصة بذلك
 
، على  2005آذار  /تم الحصول على المنح الالزمة لألبحاث الخاصة بمرصد األلغام األرضية في مارس            

ر          ي فبراي دا ف اوا، آن ع منسقو األبحاث بحسب المواضيع      .  2005شباط  /أثر اجتماع لهيئة التحرير في أوت واجتم
ل ي أبري ا ف يل، بلجيك ي بروآس يم األبحاث 2005نيسان /وأخصائي األبحاث ف ات، وتقي ادل المعلوم ن أجل تب  م

ديم            وعمليات جمع البيانات الي استكملت حتى ذلك التاريخ، تحديد         ات تق  الفجوات، والتأآد من أن مناهج بحث وآلي
ع       دى الجمي ل     .  التقارير واحدة ومشترآة ل ي أبري م ف ايو   /وت ارير األبحاث لمنسقي            /نيسان وم ديم مسودة تق ار تق أي

ق               ة والتعلي ام األرضية للمراجع ي مرصد األلغ و   .  األبحاث بحسب المواضيع ف ران  /وفي يوني ى  2005حزي ، التق
ائج                      عدد من المتخصص   ة والنت ارير النهائي ف، سويسرا لبحث التق ي جني احثين ف ين في األبحاث ومجموعة من الب

وث بحسب المواضيع  قي البح ع منس ية م ن   .  الرئيس ية، م ام األرض ابع لمرصد األلغ قين الت ق المنس ل فري وعم
و ران /يوني بتمبر–حزي ى       / س دول، عل ارير ال ر تق ادر وتحري حة المص ن ص ق م ل التحق ن أج ول م ع أيل  أن تق

ي صحة          ائي ف التحقيق النه ق ب ا يتعل دا فيم ي آن ام ف د األلغ ل ض ة العم ن منظم ق م ى فري ة عل ؤولية آامل المس
ه              .  المعلومات، والتحرير وتجميع التقرير النهائي بأآمله      م تقديم وبر وت ر خالل شهر أآت ذا التقري وتمت طباعة ه

رة من          1997 لسنة   لالجتماع السادس للدول األعضاء في اتفاقية حظر األلغام         28 في زغرب، آرواتيا، خالل الفت
 .2005آانون األول / ديسمبر2 –تشرين الثاني /نوفمبر

 
     www.icbl.org/lm:   على االنترنت2005تقرير مرصد األلغام األرضية يمكن الحصول على  

        
ا أن         أخيرًا، وليس آخرًا ، نتقدم بالشكر الجزيل لألطراف المانحة والداعمة             ام األرضية، آم لمرصد اللغ

ي             واردة ف واد ال ة مسؤولية عن الم األطراف التي ساهمت بشكل أو بآخر في مرصد األلغام األرضية ال تتحمل أي
ي            .  هذا التقرير، آما أنها ال تتبنى بالضرورة ما جاء في هذه المواد            نح الت لقد أمكن تحقيق هذا العمل من خالل الم
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ر مرصد                               ة تحري ي هيئ راد ف ات األف ة نفق ي تغطي اهموا ف ذين س انحين ال ع الم آما نتقدم بالشكر من جمي
 .األلغام األرضية وغيرهم من المنظمات المشارآة

 
 



 النتائج الرئيسية
 

ام        يكشف    ام األرضية للع ر مرصد األلغ ا 2005تقري ة حظر        النق ام وحرآ ة حظر األلغ ب عن أن اتفاقي
ى األرواح                         اظ عل راد والحف ام األرضية المضادة لألف ة األلغ اه إزال األلغام بشكل عام تواصل تحقيق تقدم جيد باتج

 . ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات هامة للغاية.  وعلى األطراف البشرية في آل بقاع العالم
 

زال موجودة         يقدم هذا العدد من تقرير مرصد        ا ت ي م دم والتحديات الت األلغام األرضية تفاصيل عن التق
ام                  100في أآثر من     رًا من األلغ ًا آبي ك مخزون ي تمل ك الت ام وتل  دولة، بما في ذلك جميع الدول األآثر تلوثًا باأللغ

ة حظر األلغ  د التفاقي م تنضم بع ي ل دول الت ن ال ذة بالتضاؤل م ة اآلخ راد، واألقلي دم.  امالمضادة لألف ر ويق  تقري
ام األرضية    متابعة سنوية لكل ما استجد من تطورات منذ      2005مرصد األلغام األرضية للعام      تقرير مرصد األلغ

 .، في آل دولة في العالم2004 – 1999، والذي شمل مراجعة للتقدم الذي حصل خالل الفترة من 2004للعام 
 

ام     إن الفترة التي يشملها تقرير مرصد األلغام األ         ايو    2005رضية للع ار   / هي م ايو    2004أي ى م ار  / إل أي
ران  /وقد أضاف محررو التقرير، حيثما أمكن، المعلومات الهامة التي وصلت خالل الفترة من يونيو             .  2005 حزي

ام                 . 2005أيلول  / سبتمبر – ى معالجة مشكلة األلغ وتشير االحصاءات الواردة في هذا التقرير والمتعلقة بالعمل عل
 .2003، مع مقارنة بالعام 2004ايا األلغام في العام إلى ضح

 
 تزايد الرفض العالمي لأللغام المضادة لألفراد+ 

ام       2005أيلول  / سبتمبر 30اعتبارًا من    ة حظر األلغ بعة    147، بلغ عدد الدول األعضاء في اتفاقي اك س ة، وهن  دول
ا ب             اع              دول أخرى وضعت توقيعها على االتفاقية ولكنها لم تصادق عليه ة أرب ا ثالث ي مجموعه د، بحيث تشكل ف ع

الم ا   .  شعوب الع ا فيه ة دول بم ام األرضية، أربع ر لمرصد األلغ ر األخي ذ التقري ة، من ى االتفاقي د انضمت إل وق
ي الماضي                           راد ف ام المضادة لألف عًا لأللغ تعماًال واس ي شهدت اس ام والت أثيوبيا، الدولة التي تعاني من مشكلة األلغ

 :وباإلضافة إلى ذلك.  افة إلى بوتان، التفيا، وفانواتوالقريب، باإلض
ك   • ي ذل ا ف ا، بم ة أو االنضمام إليه ى االتفاقي ى وشك المصادقة عل ت عل دة دول أخرى آان ع

 أوآرانيا،
 اتخذت عدة دول غير أعضاء في اتفاقية حظر األلغام خطوات تتماشى مع االتفاقية، •
ر الحكومي     • لحة غي ات المس دد المجموع د ع ام     يتزاي ق باأللغ ا يتعل ة فيم ى االتفاقي ي تتبن ة الت

 .المضادة لألفراد
 .ومن الواضح أن مقاييس دولية جديدة بدأت تظهر إلى حيز الوجود

 
 مؤتمر المراجعة األول+  

ام، والمعروف أيضًا باسم                ة حظر األلغ ي   " لقد اعتبر مؤتمر المراجعة األول الخاص باتفاقي ة نيروب قم
رة            "األلغاممن أجل عالم خال من       ا خالل الفت ي آيني وفمبر  29، الذي انعقد ف اني     / ن انون  / ديسمبر  3 –تشرين الث آ

ذ أن طرحت                   2004األول   ام األرضية من ، نقطة تحول هامة باعتباره أآبر تجمع وبأعلى المستويات خاص باأللغ
ة    وأظ.  1997آانون األول   / ديسمبر 3اتفاقية حظر األلغام للتوقيع في أوتاوا، آندا في          وة والحيوي اء الق هر ذلك اللق

ر   ات غي ات والمنظم ن جانب الحكوم د م ل األم زام طوي ام وااللت ة األلغ ة مكافح ا حرآ ع به ي تتمت المتواصلة الت
ام األرضية          ي                   .  الحكومية بهدف حل مشكلة األلغ ي الت ي خطة عمل نيروب ى تبن دول األعضاء عل د وافقت ال وق

 .لة خالل السنوات الخمس القادمةسوف تكون الدليل الكرشد للجهود المبذو
 
  تحديات العولمة-

ادل نحو             ة       160ما تزال أربعين دولة، مع لديها من مخزون يع راد، خارج اتفاقي م مضاد لألف ون لغ  ملي
ام ر األلغ دة    .  حظ م المتح ابع لألم ن الت س األم ي مجل ة العضوية ف دول دائم ن ال الث م ة ث ذه المجموع وتضم ه

ابقًا،   )يات المتحدة الصين، روسيا، و الوال   ( ، ومعظم دول الشرق األوسط، ومعظم جمهوريات االتحاد السوفياتي س
 .والعديد من الدول اآلسيوية

 
 
 

 عدم استعمال األلغام المضادة لألفراد من جانب الدول األعضاء والدول الموقعة على االتفاقية+  
تعمال األ    ى اس ة، عل اءات جدي ى ادع ة، أو حت ة أدل وفر أي دول  ال تت ب ال ن جان راد م ادة لألف ام المض لغ

د من     .  األعضاء في اتفاقية حظر األلغام أو الدول الموقعة عليها         ويعتبر هذا األمر جدير بالمالحظة حيث أن العدي



ي  ل أن تصبح أعضاء ف ي الماضي القريب وقب راد ف ام المضادة لألف تعمل األلغ ًا آانت تس دول األعضاء حالي ال
 . ك الدول الموقعة وغير الموقعة على االتفاقية على حد سواءاالتفاقية، بما في ذل

 
   ما زالت أربع حكومات تستعمل األلغام -

راد     ام المضادة لألف تعمال األلغ ي اس ر، ف ذا التقري رة ه ل، خالل فت ى األق ات عل : استمرت ثالث حكوم
يا    )بورما(ميانمار   ال، وروس ا اس            .  ، نيب ى أن جورجي ة أيضًا عل وفر األدل ي      وتت راد ف ام المضادة لألف تعملت األلغ

 .، على الرغم من أن الحكومة تنكر ذلك2004العام 
 
  الجماعات المسلحة غير الحكومية تواصل استعمال األلغام المضادة لألفراد-

ي                راد ف ام المضادة لألف د استعملت األلغ ى أن مجموعات المعارضة آانت ق ارير إل ة  13تشير التق  دول
ل (على األقل    ام        16 مقاب ي الع ة ف ام     11،  2003 دول ي الع ام   14، و 2002 ف ي الع دي،   ): 2001 ف ا، بورون بورم

يا                ين، روس تان، الفيليب ال، االباآس راق، نيب د، الع تان،           (آولومبيا، جورجيا، الهن الد الشيشان، داغس ك ب ي ذل ا ف بم
ى أن أر        .  ، الصومال، ترآيا، وأوغندا   )وشمال أوسيتيا  ارير أيضًا إل ام         وأشارت التق ة دول أخرى تستعمل األلغ بع

 .أفغانستان، مصر، سريالنكا، واليمن: المضادة لألفراد على نطاق ضيق وغير مؤآد
ردة    ر، حيث آثفت األطراف المتم ذا التقري رة ه ة أيضًا خالل فت ذه القائم ى ه تان إل د أضيفت باآس وق

راد ام المضادة لألف تعمالها األلغ رة . اس ارير خالل فت م تتضمن التق تعمال ول أن اس ات بش ة معلوم ر أي ذا التقري ه
ي  راد ف ًا مضادة لألف ة ألغام ر الحكومي رو،  : األطراف غي ة، والبي و الديمقراطي ة الكونغ ا، جمهوري ان، بوليفي بوت

 .وبالتالي فقد تم رفع هذه الدول من القائمة
 

 تراجع االنتاج+  
راد،         38توقفت    ك     دولة على األقل عن إنتاج األلغام المضادة لألف ي ذل ا ف ة     33 بم ي اتفاقي ة عضو ف  دول

دا     ( حظر األلغام، وخمس دول غير أعضاء       راق، إسرائيل وبولن دا، الع د رفعت آل من مصر      ).  مصر، فنلن وق
ا                      ة األول أنه ؤتمر المراجع والعراق من قائمة الدول المنتجة لأللغام هذا العام، حيث أن مصر أعلنت رسميًا أمام م

ي            قد فرضت حظرًا شامًال عل     د دمرت ف ام آانت ق ى انتاج األلغام، في حين أآد العراق أن آافة منشآت إنتاج األلغ
 . نتيجة قصف قوات التحالف أثناء حرب الخليج2003

 
   مواصلة االنتاج-

ا     13يحدد مرصد األلغام األرضية       ي إنتاجه  بلدًا منتجًا لأللغام األرضية، إما حاليًا أو أنها تحتفظ بالحق ف
ياأ                     :  لفي المستقب  تان، روس ال، الباآس ة، نيب ا الجنوبي ا الشمالية، آوري ران، آوري د، إي ا، الهن بورما، الصين، آوب

 .سنغاقورة، الواليات المتحدة، وفييتنام
 

 حظر عالمي بحكم الواقع على التجارة في األلغام المضادة لألفراد+  
ى مس             راد إل ارة        تضاءلت التجارة العالمية في األلغام المضادة لألف ي التج ة ينحصر ف نخفض للغاي توى م

ا       راد،                      .  غير المشروعة أو غير المعترف به ام المضادة لألف ل األلغ ات نق دة عن عملي ة حاالت مؤآ وفر أي م تت ول
 .حيث أن الحظر العالمي الواقع على التجارة باأللغام ما زال قائمًا بكل صالبة

 
 ادتدمير الماليين من مخزون األلغام المضادة لألفر+  

ام                400000 لقد تم تدمير حوالي       ى قي  لغم ضد األفراد آانت مخزونة لدى الدول األعضاء، باإلضافة إل
رة        .  الدول غير األعضاء بما في ذلك الصين بتدمير المزيد من المخزون           د أآملت ست دول أعضاء، خالل فت وق

راد       ادة لألف ام المض زون األلغ ن مخ ديها م ا ل دمير م ر، ت ذا التقري نغ: ه ا،  ب ا، تنزاني ا، موريتاني الدش، آولومبي
ديها من المخزون                   .  األوروغواي، وزامبيا  ا ل دمير م ة عضو ت ك،      .  وأنهت تسعة وستون دول ى ذل وباإلضافة إل
وبر         -يتوقع أن تنتهي غينيا    ي أآت ا ف دمير مخزونه وفمبر   2005تشرين األول   /بيساو من ت ي ن ر ف تشرين  /، والجزائ

 . مليون لغم مضاد لألفراد38.3ا دمرته الدول األعضاء أآثر من لقد بلغ مجموع م. 2005الثاني 
 
 
   الماليين من األلغام ما زالت مخزونة لدى جهات غير حكومية-

ًا مضادًا                            ين لغم بعة مالي تفظ بحوالي س ام تح ة حظر األلغ ى اتفاقي ة عل ما زالت بعض األطراف الموقع
 ). 996860(وبولندا )  مليون5.95(لألفراد، معظمها موجود لدى أوآرانيا 

أآثر من                    در ب تفظ بمخزون يق ة تح ى االتفاقي ة عل ر الموقع ام األرضية أن األطراف غي  160 ويقدر مرصد األلغ
ط                 دى ست دول فق ا موجود ل راد، معظمه ون  110حوالي   (الصين   : مليون لغمًا مضادًا لألف يا    ) ملي  26.5(، روس



ة  ) مليون5-4(، الهند ) مليون6( ، الباآستان )ن مليو 10.4(، الواليات المتحدة األمريكية     )مليون ، وآوريا الجنوبي
 .وقد آشفت روسيا للمرة األولى عن مجموع ما لديها من مخزون األلغام).   مليون2(
 
   االحتفاظ بالمزيد من األلغام ألغراض التدريب والتطوير-

أآثر من               147 من بين    74 ما زالت     تفظ ب ة تح ى االتفاقي راد،       248000 دولة عضو ف ًا مضادًا لألف  لغم
ادة          ة  3وذلك طبقًا لنص االستثناء الممنوح في الم ل        .   من االتفاقي دي، الصرب والجب د انضمت آل من بورون وق

ر            ذا التقري رة ه وتحتفظ خمس دول بحوالي ثلث مجموع      .  األسود، السودان، وترآيا إلى هذه المجموعة خالل فت
ا  تفظ به ام المح ل، الج: األلغ ا البرازي ويد، وترآي نغالدش، الس ر، ب ارت .  زائ د اخت دم  64وق ل ع ى األق ة عل  دول
 .االحتفاظ بأية ألغام

 
 تقارير الشفافية

بة                  + ة   96ارتفع معدل التزام الدول األعضاء بما تتطلبه االتفاقية من تقديم تقرير شفافية أولي إلى نس  بالمائ
بتمبر  30ة  ، ولكن لغاي    )2003 بالمائة في العام     91 (2004في العام    ول   / س م        2005أيل  آانت ست دول أعضاء ل

 . والتي تجاوزت الموعد المحدد لتقديمها7تقدم بعد تقاريرها بموجب المادة 
ام  - ي الع نوي ف ة س ر متابع ديم تقري زام بتق ان االلت ة65 (2004آ ام )  بالمائ ي الع ه ف ان علي ا آ وأ مم أس

 ).  بالمائة78 (2003
و     قدمت سريالنكا، الدولة غير    +  ي يوني فافية طوعي ف ران  / العضو، تقرير ش ذلك انضمت   2005حزي ، وب

ارير      ًا تق ا أيض دمت جميعه ي ق ا الت دا، وأوآراني ا، بولن ا، التفي ا، ليتواني اميرون، غامبي يا البيضاء، الك ى روس إل
ي            .  طوعية باعتبارها دول غير أعضاء     ا ف  وفي تطور إيجابي آخر، عبرت عدة دول أخرى غير أعضاء عن نيته

 .تقديم تقارير طوعية
 
   ما زال هناك العديد من الدول التي تعاني من األلغام-

ر معترف            84حددت األبحاث التي قام بها مرصد األلغام األرضية           اطق غي ة من  دولة على األقل، وثماني
ام األرضية و                      ا من األلغ د م ى ح اني إل ا تع ر المنف     /بها دوليًا آدول مستقلة، على أنه ذائف غي ا   أو الق  54جرة، منه

 .دولة على األقل من األعضاء في اتفاقية حظر األلغام
 

 توسيع نطاق برامج العمل ضد األلغام+  
ي           135 إزالة األلغام من أآثر من       2004تم في العام      ام ف ة باأللغ  37 آيلومتر مربع من األراضي الملوث

ة ة ومنطق ر المنفج .  دول ذائف غي ة الق ك، تمت إزال ى ذل ن وباإلضافة إل ر م ن أآث ن 170رة م ع م ومتر مرب  آيل
احة من          .  األراضي الملوثة بهذه القذائف من خالل اعتبارها مناطق قتال         وقد أزالت أفغانستان األلغام من أآبر مس

ر من          ).   آيلومتر مربع  32(، تبعتها آمبوديا    ) آيلومتر مربع  33.3(األراضي   آما تمت إزالة األلغام أيضًا من أآث
 .أنغوال، آرواتيا، إثيوبيا، العراق، موزامبيق، و بولندا:  في آل من2004مربعة في العام خمسة آيلومترات 

 
  من أجل انتهاء عمليات إزالة األلغام5  االلتزام بالمواعيد المحددة في المادة -

ط   الث دول أعضاء فق دوراس(أعلنت ث وتي، وهن ا، دجيب تا ريك ة ) آوس ا أآملت إزال ا أنه ي تقاريره ف
انون األول    / في أراضيها اعتبارًا من ديسمبر     األلغام دًال من أن               2004آ ة ب ا آمن ام فيه وتي أن األلغ ؛ وأعلنت دجيب

 .تكون خالية من األلغام
ك  5ويبدو أن بعض الدول األعضاء ال تسير باتجاه االلتزام بالموعد المحدد لها بحسب المادة             ، بما في ذل

ـ  دول ال ن ال ة م ان14ثماني ي آ ي  األعضاء الت دد ف دها المح ا، - 1999 موع اد، آرواتي ك، تش نة والهرس   البوس
ي         –) بريطانيا(الدنمارك، النيجر، سوازيالند، تايالند، والمملكة المتحدة         باالضافة إلى آمبوديا وموعدها المحدد ف

 .2010آذار / مارس1
 

 توسيع نطاق التوعية من مخاطر األلغام ولكن في عدد أقل من الدول+  
ع                            اتسعت    دول، وأصبحت مدمجة بشكل أفضل م د من ال ي العدي ام ف ة من مخاطر األلغ برامج التوعي

رامج            .  عمليات إزالة األلغام وغيرها من النشاطات الخاصة باأللغام        ام األرضية سجل وجود ب ولكن مرصد األلغ
ة  20ة عضو، و  دول41؛ منها 2005 – 2004 بلدًا و ست مناطق في الفترة        61توعية من مخاطر األلغام في        دول

 .غير عضو في اتفاقية حظر األلغام
 

 ضحايا في عدد أقل من البلدان+  



ي              2005-2004تم االعالن في العام       ر المنفجرة ف ذائف غي ام والق ة  58 عن ضحايا جدد لأللغ أي ( دول
ر هذا االعالن عن  وتم في فترة التقري).  منطقة واحدة أآثر(وفي ثمانية مناطق ) ثماني دول أقل من العام الماضي   

زويال            –" جديدة"ضحايا في أربع دول      الفادور، وفن وتي، إلس يا البيضاء، دجيب م تكن أي          – روس ايوان، ول ي ت  وف
ابق              ام الس ي الع اك      .   واحدة منها قد أعلنت عن ضحايا ف ا أن هن ابقًا عن ضحايا              12آم د أعلنت س ة آانت ق  دول

تان،      : 2005 – 2004فترة  قذائف غير منفجرة ولكنها لم تفعل في ال       /ألغام بوليفيا، تشيلي، إندونيسيا، آينيا، آيرغس
 .  ليبيريا، مقدونيا جمهورية يوغوسالفيا سابقًا، ماالوي، ناميبيا، النيجر، وأوآرانيا

 
   استمرار حدوث إصابات يعني أن هناك المزيد من ضحايا األلغام بحاجة للمساعدة-
د             القذائ/لقد انخفض عدد ضحايا األلغام       ى ح ة إل اطق الملوث ي بعض المن ر ف ف غير المنفجرة إلى حد آبي

دم وجود                 .  آبير باأللغام  ار ع وتشير أفضل التقديرات التي توصل إليها مرصد األلغام األرضية، مع األخذ باالعتب
ى وجود حوالي                   دة     20000 – 15000سجالت يمكن االعتماد عليها أو عدم االعالن عن ضحايا، إل  ضحية جدي

ع باستمرار،          .  القذائف غير المنفجرة آل عام    /املأللغ ام يرتف ولكن الحقيقة الهامة هنا هي أن عدد الناجين من األلغ
 . والمساعدات الالزمة للناجين من األلغام هي غير آافية في الكثير من البلدان

ام      24تم تحديد     اجين من األلغ ا،   : بلدًا من الدول األعضاء لما لديها من عدد آبير من الن تان، ألباني  أفغانس
ة،           و الديمقراطي ة الكونغ ا، جمهوري ا، آرواتي اد، آولومبي ا، تش دي، آمبودي ك، بورون نة والهرس وال، البوس أنغ

ا ا، غيني ا، إثيوبي الفادور، إريتري ود،  -إلس ل األس نغال، الصرب والجب رو، الس اراغوا، البي ق، نيك او، موزامبي بيس
دا،       د، أوغن تان، ثايالن يمن  السودان، طاجيكس ام           .   وال دة من األلغ د حدثت إصابات جدي ر المنفجرة      /وق ذائف غي الق

ع          .  خالل فترة هذا التقرير في جميع هذه البلدان ما عدا البيرو           أن جمي وفي مؤتمر المراجعة األول، تم االعتراف ب
 .الدول عليها مسؤولية تقديم المساعدات للناجين من األلغام

 
 تزايد باستمرارالتبرعات للعمل ضد األلغام ت+  

ام حوالي             ام           399بلغ مجموع التمويل الدولي للعمل ضد األلغ ي الع ون دوالر أمريكي ف ، أي  2004 ملي
ام      324، و   2003 مليون دوالر للعام     339زيادة عن مجموع     رغم من أن معظم         2002 مليون دوالر للع ى ال ، عل

ي    دوالر األمريك ة ال اض قيم ى انخف ود إل ادة تع ذه الزي أتي.  ه ي   وت ة وه دول المانح ى رأس ال ة عل دول التالي  ال
دة  ات المتح ون دوالر96.5(الوالي ة ) ملي ة األوروبي ون دوالر71.4(، المجموع ان ) ملي ون 42.8(، الياب  ملي

رويج )دوالر ون دوالر34.3(، والن ان       ).  ملي ن الياب ات م ي التبرع ر ف ادة األآب اءت الزي د ج ادة (وق  29.8زي
ون د)ملي ات المتح ة ، الوالي ادة (ة األمريكي ون15.9زي دا ) ملي ادة (، هولن ون7.9زي رويج)  ملي ادة (والن  5.76زي
ة         6.9وآانت الزيادة من المجموعة األوروبية تساوي       ).  مليون  مليون، تعود أساسًا إلى االختالف في أسعار العمل

 . وتكاد تكون الزيادة معدومة بحساب اليورو–
ام                  دولة الموجودة على     20ومن بين الـ      ويًال للعمل ضد األلغ دم النصف تم رأس قائمة الدول المانحة، ق
دا،                  :  أآثر من السابق   2004في العام    دا، هولن و زيلن دا، ني ان، إيرلن ة، الياب دنمارك، المجموعة األوروبي ا، ال النمس

 .سويسرا، النرويج، والواليات المتحدة األمريكية
 
   انخفاض التبرعات للعمل ضد األلغام-

ي              20 الـ   من بين   ام ف  دولة الموجودة على رأس قائمة الدول المانحة، قدم النصف تمويًال للعمل ضد األلغ
ل من السابق      2004العام   ة           :  أق ا، السويد، والمملك ان، إيطالي ا، اليون ا، ألماني دا، فرنس ا، فنلن دا، بلجيك تراليا، آن أس

 ).بريطانيا(المتحدة 
  

  التي تعاني من األلغامالمزيد من التمويل الوطني من الدول+  
ل العمل   2004استثمرت بعض الدول التي تعاني من األلغام المزيد من مواردها الوطنية في العام     لتموي

ون دوالر   30.4(ضد األلغام، بما في ذلك آرواتيا        نة والهرسك      ) ملي ون دوالر   9.8(، البوس ق  ) ملي  7.9(، موزمبي
 ).  مليون دوالر3.5(واليمن ) مليون دوالر 4(، إثيوبيا )مليون دوالر تمويًال نوعيًا

 
 الدول التي حصلت على التمويل للعمل ضد األلغام

تان  :  آل من2004تضم الدول التي حصلت على أآبر آمية من التمويل للعمل ضد األلغام في العام           91.8(أفغانس
ون دوالر راق )ملي ون دوالر58.7(، الع ا ) ملي ون دوالر41.6(، آمبودي وال ، أن) ملي ون دوالر28(غ ، ) ملي

ريالنكا   ون دوالر 23.6(س ك   ) ملي نة والهرس ون دوالر 18.8(، البوس ودان  ) ملي ون دوالر15(، والس ).   ملي
ل للعمل ضد                          24وحصلت   ون دوالر من التموي ر من ملي ى أآث ام عل  دولة ومنطقة أخرى على األقل ملوثة باأللغ
 .األلغام



ا            الزيادة في التمويل للعمل ضد األلغ     +   ا آل من آمبودي ادة   (ام حصلت عليه ون دوالر   24.6زي تان   ) ملي ، أفغانس
ون دوالر 8.4زيادة (، البوسنة والهرسك  ) مليون دوالر  16.6زيادة  ( ادة  (، سريالنكا  ) ملي ون دوالر 7.8زي ، ) ملي

ا حصلت     ،) مليون دوالر  2.7زيادة  (، أنغوال   ) مليون دوالر  3.7زيادة  (، العراق   ) مليون دوالر  5.5(االسودان    آم
 .آل من آرواتيا، األردن، الوس، أرض الصومال، وفييتنام على زيادة بأآثر من مليون دوالر

ق    - يب موزامبي ن نص ل م ي التموي نقص ف ان ال ل (  وآ ون دوالر3.3أق ا ) ملي ل (، إريتري ون دوالر2أق ، ) ملي
 ). مليون دوالر1.3أقل (، ونيكاراغوا ) مليون دوالر2.1أفل (أذربيجان 

 
 
 
 
 
 



 1997اتفاقية ( لحظر استعمال، تخزين، انتاج، ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدميرهم 1997اتفاقية 
 ) لحظر األلغام

 
 1 وحتى دخولها حيز التنفيذ يوم 1997 آانون األول 3، فتحت االتفاقية للتوقيع يوم 15بناء على المادة 

بعد دخول . تاريخ التوقيع، والتاريخ الثاني هو تاريخ المصادقة في الالئحة أدناه، التاريخ األول هو  . 1999آذار 
 16إن المادة . االتفاقية حيز التنفيذ، إن الدول قد ال توقعها ولكن تصبح ملتزمة بها عبرإعالن االنضمام لالتفاقية 

ناه مشار إليه بحرف أ االنضمام في الالئحة أد. تعتبر مجال االنضمام لالتفاقية مفتوحًا دونما الحاجة للتوقيع ) 2(
 ) . أ(

 وعدد الدول 154، أصبح عدد الدول الموقعة أو المنضمة لالتفاقية  2005 أيلول 20حتى تاريخ 
  . 147المصادقة أو المنضمة 

 
 الدول األطراف 

 
 )أ(02 أيلول 11افغانستان 

 00 شباط 29؛ 98 أيلول 8البانيا 
 01 1 ت9؛ 97 1 ك3الجزائر 
 98 حزيران 29؛ 97 1 ك3اندورا 
 02 تموز 5؛ 97 1 ك4انجوال 

 99 أيار 3؛ 97 1 ك3انتيغوا وناربودا 
 99 أيلول 14؛ 97 1 ك4االرجنتين 

 99 شباط 14؛ 97 1 ك3استراليا 
 98 حزيران 29؛ 97 1 ك3النمسا 

 98 تموز 31؛ 97 1 ك3بهامس 
 00 أيلول 6؛ 98 أيار 7بنغالدش 
 99 2 ك26؛ 97 1 ك3بربادوس 
 )أ (03يلول  أ3بالروسيا 

 98 أيلول 4؛ 97 1 ك3بلجيكا 
 98 نيسان 23؛ 98 شباط 27بليز 
 98 أيلول 25؛ 97 1 ك3بنين 

 )أ(05 اب 18بوتان 
 98 حزيران 9؛ 97 1 ك3بوليفيا 

 98 أيلول 8؛ 97 1 ك3بوسنة و هيرزوآفينا 
 99 أذار 1؛ 97 1 ك3بوتسوانا 
 99 نيسان 30؛ 97 1 ك3برازيل 
 98يلول  أ4؛ 97 1 ك3بلغاريا 

 98 أيلول 16؛ 97 1 ك3بورآينا فاسو 
 03 1 ت22؛ 97 1 ك3بوراندي 
 99 تموز 28؛ 97 1 ك3آمبوديا 

 02 أيلول 19؛ 97 1 ك3آاميرون 
 97 1 ك3؛ 97 1 ك3آندا 

 01 أذار 14؛ 97 1 ك4آاب فيردي 
 )أ (02 2 ت8افريقيا الوسطى 

 99 أيار6؛ 98 تموز 6تشاد 
 01 أيلول 10؛ 97 1 ك3تشيلي 

 00 أيلول 6؛ 97 1 ك3آولومبيا 
 )أ (02 أيلول 9آومورس 

 )أ (01 أيار 4) برازافيل( آونغو  
 )أ(02 أيار 2، 2آونغو، المقاطعة الديمقراطية 

 99 نيسان 17؛ 97 1 ك3آوستاريكا 
 00 حزيران 30؛ 97 1 ك3ساحل العاج 



 98 أيار 20؛ 97 1 ك4آرواتيا 
 03 2 ك17؛ 97 1 ك4قبرص 

 99 1 ت26؛ 97 1ك3 جمهورية الشيك
 98 حزيران 8؛ 97 1 ك4دنمارك 
 99 أذار 26؛ 97 1 ك3جيبوتي 

 99 أذار 26؛ 97 1 ك3دومونيكا 
 00 حزيران 30؛ 97 1 ك3مقاطعة دومونيكان 

 99 نيسان 29؛ 97 1 ك4اآوادور 
 99 2 ك27؛ 97 1 ك4السلفادور 

 )أ (98 أيلول 16غنيا األستوائية 
 )أ(01 اب 27ارتيريا 
 )أ(04 ايار 12يا ايستون
 04 1 ك17؛ 97 1 ك3اثيوبيا 
 98 حزيران 10؛ 97 1 ك3فيجي 
 98 تموز 23؛ 97 1 ك3فرنسا 
 00 أيلول 8؛ 97 1 ك3غابون 
 02 أيلول 23؛ 97 1 ك4غامبيا 
 98 تموز 23؛ 97 1 ك3المانيا 

 00 حزيران 30؛ 97 1 ك4غانا 
 03 أيلول 25؛ 97 1 ك3اليونان 
 98  اب19؛ 97 1 ك3غرينادا 

 99 اذار 26؛ 97 1 ك3غواتيمال 
 98 1 ت8؛ 97 1 ك4غينيا 

 01 ايار 22؛ 97 1 ك3غينيا بيسو 
 03 اب 5؛ 97 1 ك4غوانا 

 98 شباط 17؛ 97 1 ك4دولة الفاتيكان 
 98 أيلول 24؛ 97 1 ك3هنداروس 

 98 نيسان 6؛ 97 1 ك3هنغاريا 
 98 ايار 5؛ 97 1 ك4اسكتلندا 
 97 1 ك3؛ 97 1 ك3ايرالندا 
 99 نيسان 23؛ 97 1 ك3ايطاليا 
 98 تموز 30؛ 97 1 ك3جاميكا 
 98 أيلول 30؛ 97 1 ك3اليابان 
 98 2 ت13؛ 98 اب 11األردن 

 01 2 ك23؛ 97 1 ك5آينيا 
 )أ (00 أيلول 7آيرباتي 

 )أ (05 تموز 1ليتفيا 
 98 1 ك2؛ 97 1 ك4ليسوتو 
 )أ(99 1 ك23ليبيريا 

 99 1 ت5؛ 97 1 ك3ليشتنشتاين
 03 أيار 12؛ 99 شباط 26يا ليتوان

 99 حزيران 14؛ 97 1 ك4لوآسمبورغ 
 )أ (98 أيلول 9" مقدونيا الغسالف سابقا

 99 أيلول 16؛ 97 1 ك4مدغشقر 
 98 اب 13؛ 97 1 ك4مالوي 
 99 نيسان 22؛ 97 1 ك3ماليزيا 
 00 أيلول 7؛ 98 1 ت1مالديف 

 98 حزيران 2؛ 97 1 ك3مالي 
 01 أيار 7؛ 97 1 ك4مالطا 

 00 تموز 21؛ 97 1 ك3وريتانيا م



 97 1 ك3؛ 97 1 ك3موريشيوس 
 98 حزيران 9؛ 97 1 ك3المكسيك 
 00 أيلول 8؛ 97 1 ك3مولدوفا 
 98 2 ت17؛ 97 1 ك4موناآو 

 98 اب 25؛ 97 1 ك3موزانبيق 
 98 أيلول 21؛ 97 1 ك3نميبيا 
 )أ(00 اب 7نورو 

 99 نيسان 12؛ 97 1 ك3هولندا 
 99 2 ك27؛ 97 1 ك3نيوزلندا 

 98 2 ت30؛ 97 1 ك4نيكارجوا 
 99 ادار 23؛ 97 1 ك4نيجر 

 )أ(01 أيلول 27نيجيريا 
 98 نيسان 15؛ 97 1 ك3نييو 

 98 1 ت7؛ 97 1 ك3النروج 
 98 1 ت7؛ 97 1 ك4باناما 

 )أ(04 حزيران 28بابو غينيا الجديدة 
 98 2 ت13؛ 97 1 ك3الباراجوي 

 98 حزيران 17؛ 97 1 ك3البيرو 
 00 شباط 15؛ 97 1 ك3 الفيلبين

 99 شباط 19؛ 97 1 ك3البرتغال 
 98 1 ت13؛ 97 1 ك4قطر 

 00 2 ت30؛ 97 1 ك3رومانيا 
 00 حزيران 7؛ 97 1 ك3رواندا 

 98 1 ك2؛ 97 1 ك3سانت آتس نيفيس 
 01 اب 1؛ 97 1 ك3سان لوسيا 

 98 تموز 23؛ 97 1 ك3ساموا 
 98 ادار 18؛ 97 1 ك3سانت مارينو 

 03 ادار 31؛ 98 نيسان 30نشيبة سانت تومي وبر
 98 ايلول 24؛ 97 1 ك3السنغال 

 )أ(03 ايلول 18صربيا ومونتينجرو 
 01 نيسان 25؛ 97 1 ك4سيشل 

 01 نيسان 25؛ 98 تموز 29سيرالون 
 99 شباط 25؛ 97 1 ك3جمهورية سلوفاآيا 

 98 1 ت27؛ 97 1 ك3سلوفينيا 
 99 2 ك26؛ 97 1 ك4جزيرة سولمون 
 98 حزيران 26؛ 97 1 ك3 جنوب أفريقيا

 99 2 ك19؛ 97 1 ك3اسبانيا 
 03 1 ت13؛ 97 1 ك4السودان 

 02 ايار 23؛ 97 1 ك4السورينام 
 98 1 ك22؛ 97 1 ك4السوازيالند 

 98 2 ت30؛ 97 1 ك4السويد 
 98 ادار 24؛ 97 1 ك3سوسيرا 

 )أ(99 1 ت12تجانستان 
 00 2 ت13؛ 97 1 ك3تنزانيا 
 98 2 ت27؛ 97 1 ك3تايلند 

 )أ(03 ايار 7تيمور الشرقية 
 98 ادار 9؛ 97 1 ك4توجو 

 98 نيسان 27؛ 97 1 ك4ترينداد وتوباغو 
 99 تموز 9؛ 97 1 ك4تونس 
 )أ(05 أيلول 25ترآيا 



 98 2 ك19؛ 97 1 ك3ترآمنستان 
 99 شباط 25؛ 97 1 ك3 1أوغند

 98 تموز 31؛ 97 1 ك3 بريطانيا العظمى 
 01 حزيران 7؛ 97 1 ك3أورغواي 

 05 ايلول16؛ 97 1 ك4فانواتا 
 99 نيسان 14؛ 97 1 ك3فنزويال 

 98 أيلول 1؛ 97 1 ك4اليمن 
 01 شباط 23؛ 97 1 ك12زامبيا 

 98 حزيران 18؛ 97 1 ك3زيمبابوي 

 الدول الموقعة
 

 97 1 ك4بروناي دار السالم 
 97 1 ك3جزر آوك 

 97 1 ك3هايتي 
 97 1 ك4اندونيسيا 

 97 1 ك4جزر مارشال 
 97 1 ك4ا بولند

 99 شباط 24أوآرانيا 
 
 الدول غير الموقعة  

 
 أرمينيا

 أزريبجان
 البحرين
 بورما
 الصين
 آوبا
 مصر
 فنلندا

 جورجيا
 الهند
 ايران
 العراق
 اسرائيل

 آاخزنستان
 آوريا الشمالية
 آوريا الجنوبية

 الكويت
 آيريباتي
 الوس
 لبنان
 ليبيا

 ميكرونزيا
 المنجول
 المغرب
 نيبال
 عمان

 باآستان
 باالو



 روسيا الفدرالية
 السعودية
 سنغافورة
 الصومال
 سيرالنكا
 سوريا
 تونغا
 توفالو

 االمارات العربية
 الواليات المتحدة

 أوزبكستان
 فيتنام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمل على معالجة مشكلة األلغام
 

ام األرضية         ل و       84حدد مرصد األلغ ى األق ة عل ام األرضية          8 دول ة باأللغ اطق ملوث ر المنفجرة       من ذائف غي والق
ـ  2005.1وذلك في عام  ة 84 ومن بين الدول ال اك      الملوث ام هن ام      54باأللغ ة حظر األلغ ي اتفاقي ة عضو ف  2. دول

 3. دولة ومنطقة15ويبدو  أن القذائف غير المنفجرة تمثل تهديدا لما ال يقل عن 
دير                  ر عن تق ام بشكل آبي ة األلغ ال إزال ات أعم ز هيئ ي األرض    وقد تحول ترآي ة ف ام المتبقي .  عدد األلغ

ول بوجود          ي آانت تق م  100فهناك شكوك حول التقديرات األولية لعدد األلغام المزروعة والت ون لغ ز  .  ملي وتترآ

                                                 
عترف باستقالليتها بسبب تأثر المناطق الثماني باأللغام يقوم مرصد األلغام األرضية بمراقبة هذه المناطق وآتابة تقارير عنها باعتبارها مناطق غير م 1

 . آاراباخ وفلسطين وأرض الصومال وتايوان والصحراء الغربية-أبخازيا والشيشان وآوسوفو وناغورنو:  دوليا
 فقد عادت دولة دجيبوتي وهي إحدى 2004 دولة المتأثرة باأللغام بمقدار دولة عن العدد الذي ذآره مرصد األلغام األرضية عام 84يزيد مجموع  2

 من الواضح إن المناطق 2004وعلى الرغم من أن دجيبوتي قد أعلنت أنها آمنة من األلغام في عام . عضاء في اتفاقية حظر األلغام إلى القائمةالدول األ
  .الملغومة ال تزال موجودة ولكنها تحت حماية الحكومة الدجيبوتية

القذائف القابلة لالنفجار التي لم يتم استخدامها خالل أحد "ة التقليدية بأنها  من ميثاق األسلح5يتم تعريف القذائف التي لم تنفجر في البروتوآول  3
وقد تكون هذه . الصراعات المسلحة والتي قد  تكون ترآت أو أخفيت من قبل أحد األطراف ولم تعد تحت سيطرة هذا الطرف الذي ترآها أو أخفاها

 2 المادة 5ميثاق األسلحة التقليدية بروتوآول " يث تكون قابلة لالستخدام صورة أخرىالقذائف معدة لالستخدام أو مخزنة بأي شكل من األشكال بح
    .3الفقرة 



م تنفجر                 ي ل الجهود اآلن على تحديد المناطق التي من المؤآد أو أن هناك شكوك بأنها ملوثة باأللغام أو القذائف الت
 4. ترآهاأو القذائف التي تم

ام    ول ع ه بحل ام األرضية أن در مرصد األلغ ن 2005ويق ر م اك أآث ن 200 هن ع م ومتر مرب ف آيل  أل
ر المنفجرة       ذائف غي ام أو الق ة باأللغ الم ملوث ي الع احة اليابسة ف الي مس ام أن  5.إجم در فيتن ومتر  87  وتق  ألف آيل

ام        ألف آيل  66مربع من أراضيها ملوث باأللغام بينما تقدر الوس أن           وث باأللغ أتي  . ومتر مربع من أراضيها مل وي
ة                    تينات وبداي معظم التلوث في هاتين الدولتين جراء وجود قذائف غير منفجرة ناجمة عن الحرب الفيتنامية في الس

ل          ام           . السبعينات نتيجة القصف الجوي المكثف بالقناب ر من األلغ اني بشكل آبي ي تع دول األخرى الت ين ال ومن ب
ران أن       والقذائف غير ا   ذآر إي راق                     24لمنفجرة ت ذآر الع ا ت ام بينم وث باأللغ ع من أراضيها مل ومتر مرب  ألف آيل

ود  والي 8وج ود ح ا وج ذآر آمبودي ام وت وث باأللغ ع مل ومتر مرب ن أراضيها 4550 آالف آيل ع م ومتر مرب  آيل
وث حوالي                 نة والهرسك تل ذآر البوس ا ت ع    2300ملوث باأللغام والقذائف بينم ومتر مرب ك      .  آيل ى ذل وباإلضافة إل

ع من أراضيها            230أعلنت موريتانيا أن     ومتر مرب ا            - ألف آيل احتها تقريب ر من خمس مس ام      - أآث وث باأللغ   مل
ر                   والقذائف غير المنفجرة ولكن أساس هذه التقديرات غير معلوم ومن المحتمل أن تنخفض تلك المساحة بشكل آبي

 .عند إجراء عمليات المسح
ع ال د، م ديرات  وبالتأآي ك التق ع تل ن جمي م يك م إن ل اض معظ ل انخف ر تفصيًال يحتم ات مسح أآث ام بعملي ي . قي فف

ام            ام لع ة األلغ ال إزال يم أعم ر لتقي ر تقري ع من    460 أن حوالي  2004آمبوديا على سبيل المثال ذآ ومتر مرب  آيل
تان   6.ى تطهير منظم هي التي تحتاج إل- أي ما يزيد قليًال عن عشر المساحة المقدرة تقريبا      –األرض    وفي أفغانس

ا          2004أدت عملية مسح مرآز لتحديد أثر األلغام تم إجرائها عام            ي تلوثه  إلى تخفيض مساحة المنطقة المشكوك ف
ع  1300 آيلومتر مربع بدال من المساحة التقديرية السابقة والتي آانت 715لتصل إلى % 40بنسبة  . آيلومتر مرب

ام             وفي آوسوفو أظهرت عمليات تطه     ي تمت ع ديرات الت ى     2000-1999ير األلغام والقذائف أن التق  وأشارت إل
ى             360تلوث   ام أن المساحة أقرب إل ة األلغ ات إزال ع   37 آيلومتر مربع لم تكن دقيقة إذ أظهر عملي ومتر مرب  آيل
 . فقط

يا               9وقد أعلنت     ة    دول أعضاء في اتفاقية حظر األلغام رسميا إنه ليس لديها أية أراضي تحت س دتها ملوث
ام األرضية                     ة باأللغ دول الملوث دول من ال ذه ال ر ه زال يعتب ام األرضية ال ي باأللغام األرضية ولكن مرصد األلغ

ر المنفجرة     ا            : والقذائف غي دوفا وناميبي ا ومول وتي وليبيري و ودجيب ة الكونغ يا البيضاء وجمهوري نغالديش وروس ب
ة     ولكن مدى تلوث هذه الدول    . والفيلبين وسيراليون   باأللغام والقذائف غير واضح خاصة بالنسبة لكل من جمهوري
 .الكونغو وسيراليون
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 من 2تتم اإلشارة للقذائف التي لم تنفجر وتلك التي تم ترآها باعتبارها مصطلح واحد يشير إلى مخلفات الحروب القابلة لالنفجار وذلك في المادة  4

 . حة التقليدية من  ميثاق األسل5البروتوآول 
انظر " آيلومتر مربع 181040 آيلومتر مربع وأآثر من مساحة آمبوديا التي تبلغ 196190توازي هذه مساحة األرض الكاملة بالسنغال والتي تبلغ  5

  html.sg/geos/factbook/publications/cia/gov.cia.www. آتاب حقائق عالمية لهيئة المخابرات األمريكية على الموقع التالي
6  Robert Griffin and Robert Keeley,"   التقييم المشترك لعمليات إزالة األلغام في آمبوديا لصالح مجموعات المانحين العاملة في مجال إزالة

 . 4، ص2004انون األول آ/ ديسمبر4بنوم بنيه،  في " 1األلغام المجلد 
،  2004تقرير مرصد األلغام األرضية لعام انظر . من غير الواضح مدى استمرار تلوث جمهورية الكونغو باأللغام األرضية والقذائف غير المنفجرة 7
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  األلغامالدول غير األعضاء في اتفاقية حظر: الخط البارز
 . المناطق غير المعترف بها دوليا آدول مستقلة: الخط المائل

                                                                                                                                            
يد على تقييم قطاع أعمال إزالة األلغام التابع لألمم وتم التأآ. من غير الواضح مدى استمرار تلوث سيراليون باأللغام األرضية والقذائف غير المنفجرة 8

) على الرغم أن القذائف غير المنفجرة تشكل المشكلة األآبر(المتحدة عن وجود بعض األلغام المضادة لألفراد والعربات مع وجود قذائف غير منفجرة 
 ولكن لم يتم ذآر القيام بأي 2004 ومسئولون حكوميون عام 2002ة عام  وهو ما أآدته منظمة مكافحة األلغام التابعة لألمم المتحد2000وذلك في عام 
 . عمليات تطهير

 إن سورينام قد أآملت عمليات التطهير ولكن مرصد األلغام األرضية يستمر في وضع 2005حزيران عام /ذآرت منظمة الدول األمريكية في يونية 9
 تعلن هذه الدول رسميا إنهاء عمليات إزالة األلغام بها وقيامها بالوفاء الكامل بالتزاماتها طبقا للمادة الدول األعضاء في قائمة الدول الملوثة باأللغام حتى

5.  



 2004اإلنجازات الرئيسية في مجال تطهير األلغام وأعمال المسح خالل عام 
ي حوالي         135تم تطهير األلغام فيما يزيد عن مساحة        ام ف ع من األراضي المصابة باأللغ ومتر مرب  آيل

ع من األراضي    170  وباإلضافة إلى ذلك تم تطهير أآثر من         2004.10 دولة ومنطقة خالل عام      37  آيلومتر مرب
ارك           ادين المع ر مي م       . الملوثة بالقذائف غير المنفجرة من خالل برامج تطهي ي ت ي لألراضي الت رقم الحقيق ولعل ال

ذآر مساحة األر                      م ت ام ل ة باأللغ اطق الملوث م    تطهيرها أعلى من ذلك بكثير ألن العديد من الدول والمن ي ت اضي الت
 2004.11تطهيرها خالل عام 

ة         ع  33.3(وقامت أفغانستان بتطهير أآبر مساحة من األرض الملغوم ومتر مرب ا   )  آيل ا آمبودي  32(تلته
ارك بمساحة             ). آيلومتر مربع  ع     70وباإلضافة إلى ذلك ذآرت أفغانستان القيام بتطهير أراضي المع ومتر مرب  آيل

ام    5مساحات من األراضي الملغومة تزيد عن     وتتضمن الدول التي قامت بتطهير       ع ع ومتر مرب دا  2004 آيل  بولن
 ). 5.4(والعراق ) 7(، إثيوبيا )10.6(، آرواتيا )10.7(، أنغوال )11.8(، موزمبيق )21.4(

ن األرض بلغت     ة م احة هائل ر مس ا بتطهي ران قيامه ن  528وادعت إي رة م ع خالل الفت ومتر مرب  آيل
ام األرضية              2005آذار  /س إلى مار  2004آذار  /مارس ة لمرصد األلغ ة الدولي  وهو ما لم تتضمنه األرقام اإلجمالي

ح     ات المس ن عملي ر م ارك والكثي ن أراضي المع رة م احة آبي ل أن تتضمن مس احة يحتم ذه المس ويجب . ألن ه
ن عملي     زء م ح آج رامج تتضمن خطط المس التطهير ألن بعض الب ام الخاصة ب ة األرق ع آاف ذر م ل بح ة التعام

تم     . التطهير وال تميز بعض البرامج بين تطهير األلغام وتطهير أراضي المعرآة     ذي ي ارك ال فتطهير أراضي المع
 12.في المناطق المعروف أنها ال تتضمن ألغامًا يتم أسرع بكثير من عمليات تطهير األلغام

ام   ر ع ات التطهي ن 2004وخالل عملي ر م ة أآث ا190000 تمت إزال ا م زروع منه م م ى  لغ د عل  يزي
م أرضي    290وباإلضافة  إلى ذلك تدعي إيران أنها قامت بتطهير أآثر من           .  لغم مضاد لألفراد   140000  ألف لغ

ارس          250منها   ارس    2004آذار  / ألف لغم مضاد لألفراد خالل الفترة من م ى م ر     2005آذار  / إل ، وذآرت الجزائ
ام   تشرين ا/ نوفمبر27أن قواتها المسلحة قامت خالل الفترة من     اني ع ى  2004لث ل 19 إل ام   / إبري  2005نيسان ع

دميرها                 .  لغم مضاد لألفراد   76978بتطهير   م ت ي ت ام المزروعة الت ولم تذآر العديد من الدول والمناطق عدد األلغ
ام    13. ولم تحدد دول ومناطق أخرى عدد األلغام المضادة لألفراد التي تم تدميرها   2004عام   م  خالل ع  2004 وت

و ن ح تخلص م والي  3الي ال ا ح ا فيه رة بم ر منفج ة غي ين قذيف ي  1.2 مالي ون ف والي ملي راق وح ي الع ون ف  ملي
ين                    . أفغانستان ز ب دول ال تمي ة ألن بعض ال غير أن هذا الرقم الكبير قد يتضمن بعض القذائف أو األسلحة المتروآ

 . النوعين في إحصائيات التطهير
ع   135 (2004ي عام   وآانت األراضي التي ذآر أنه قد تم تطهيرها ف          ن عن        )  آيلومتر مرب ا أعل ل مم أق

ا       )  آيلومتر مربع149( من األراضي المصابة باأللغام  2003تطهيره عام    د أن م ام يعتق ة األلغ ولكن مرصد إزال
ام    ام ع ر األلغ رامج تطهي دول وب ه ال ام   2003ذآرت ذآور ع ن الم ة م ل دق ان أق ام  . 2004 آ ي ع م ف   2004وت

ات    50وتم تدمير ) 2003 لغم في عام 174000(م مضاد لألفراد  لغ 140000التخلص من    م مضاد للعرب  ألف لغ
 ).2003 مليون عام 2.5 (2004 ماليين قذيفة غير منفجرة عام 3و) 2003 في عام 9300 (2004عام 

وتؤآد عمليات المسح التفني وجود  إمكانية آبيرة لعودة األراضي الملغومة المطهرة  بسرعة لالستخدام             
اطق     250  ما ال يقل عن       2004 فقد غطى المسح الفني عام       14. لبشريا  آيلومتر مربع في إطار تقنيات  تقليل المن

ع    65(واستفادت دولتان ومنطقة واحدة من المسح التفني المكثف وهي أفغانستان           . الملغومة ومتر مرب يمن  )  آيل وال
ي         ).  آيلومتر مربع  80حوالي  (وأرض الصومال   )  آيلومتر مربع  70( ومن المحتمل قيام دول أخرى بالمسح التفن

 . ولكن دون ذآر المناطق التي تم مسحها
                                                 

 والجزائر وأنغوال وأرمنيا وأذربيجان أفغانستان وألبانيا : والدول هي.  مناطق ذآرت إجمالي المساحة المطهرة من األلغام5 دولة و33 آانت هناك 10
بيساو وإيران واألردن والوس ولبنان وموريتانيا وموزنبيق -وآمبوديا وتشاد والصين وآرواتيا وإرتريا وإثيوبيا واليونان وغينياوالبوسنة والهرسك 

أما المناطق فهي أبخازيا . ونيكارغوا وبولندا ورواندا والصرب والجبل األسود والسودان وسريالنكا وتايالند وتونس وترآيا وفيتنام واليمن وزامبيا 
 . آاراباخ وأرض الصومال وتايوان-آوسوفو وناغورنوو

ميانمار وتشيلي وآولومبيا وقبرص /بنغالدش وروسيا البيضاء وبورما:  تشمل الدول والمناطق التي لم تذآر إجمالي المساحات التي تم تطهيرها11
وريا الشمالية وباآستان وبيرو وروسيا والسنغال والصومال وناميبيا وآواإلآوادور وجورجيا وغواتيماال والهند وإسرائيل والكويت وليبريا ومالوي 

 . وآوريا الجنوبية وأوغندا وأوزبكستان وزامبيا وزمبابوي وفلسطين
 مراقبة 3.18التعريف " يتم تعريف تطهير مناطق المعارك بأنه التطهير المنظم والمحكم للمناطق الخطرة والتي ال يوجد بها ما يهدد بوجود ألغام  12

 2004آانون األول عام / ديسمبر1 والصادر في 2 و1رقم والتعديل  (2003آانون الثاني / يناير1 الطبعة الثانية 04.10 إزالة األلغام األرضية  أعمال
 ).  بالتتابع2005تموز عام / يولية23و

ميانمار والصين وآولومبيا وجورجيا واليونان /ورما تتضمن الدول والمناطق التي لم تذآر إجمالي عدد األلغام التي تم تطهيرها أرمنيا وبنغالدش وب13
وبيرو وروسيا والصومال وأوغندا وأوزبكستان وزامبيا وآل من والهند وإسرائيل والكويت والوس وليبيريا ومالوي وآوريا الشمالية وباآستان 

 . الشيشان وفلسطين
فية التمييز بينه وبين تخفيض المساحات المصابة محل جدل في مجتمع عمليات  المقبولة للمسح الفني وتعريف مكونات هذا المسح وآي تظل التقنيات 14

التحريات الفنية والتوبوغرافية المفصلة لمناطق األلغام " يعني المسح الفني 3.249فطبقا للقطاع الدولي إلزالة األلغام التعريف رقم . إزالة األلغام
ويتم تحديد هذه  المناطق من خالل أي عملية جمع للمعلومات أو مسح . أثناء مرحلة التخطيطالمعروفة أو المشكوك في وجودها والتي يتم تحديدها 

وبالنسبة لنفس القطاع  يعرف التعريف ".  تشكل جزء من عمليات التقييم العامة التي  يقوم بها القطاع أو غير ذلك من عمليات التقاريرالمعترف بها
تي يتم من خاللها تقليل مساحة المنطقة المحددة في البداية آمنطقة مصابة أثناء عمليات جمع المعلومات أو العملية ال"  تقليل المساحات بأنها 3.16

 ". المسح التي تشكل جزءًا من عمليات  القطاع 



ة    ية إلزال رامج الرئيس ر  للب ات التطهي ي وعملي ات الخاصة بالمسح التفن الي البيان دول الت ويتضمن الج
ات الم           . 2004األلغام في عام     ي المعلوم اين ف ة ويتضمن عدد من الفجوات الناتجة عن القصور والتب وتطالب  . قدم

تم                    ي  ي الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية آافة الدول بذآر معلومات دقيقة ومحدثة وواضحة عن المساحات الت
ر               ة والتطهي ل األراضي الملغوم ات تقلي ق المسح وعملي ام عن طري تطهيرها أو إعالن خلوها من اإلصابة باأللغ

ام واآل         ام                اليدوي واستخدام الكالب للكشف عن األلغ ر األلغ ات تطهي ين عملي ز الواضح ب تخدمة والتميي ات المس لي
 . وإزالتها وتطهير  أراضي المعارك

 
 15  2004إنجازات التطهير المذآورة للبرامج الرئيسية إلزالة األلغام لعام 

احات  الدولة المس
الملغومة التي  
ا   م تطهيره ت

الكيلومتر ( ب
 16)المربع 

احات  مس
ي  أراض
ي    المعارك الت

م تطهي ا ت ره
الكيلومتر ( ب

 )المربع

ام  دد األلغ ع
ية  األرض
ة  المزروع
م  ي ت الت

 تدميرها

ام  دد األلغ ع
ية  األرض
ادة  المض
ي  راد الت لألف

 تم تدميرها

ر   ذائف غي الق
ي  رة الت المفج

 17تم تدميرها

ي    المناطق الت
ا  يغطيه
ي  ح الفن المس

الكيلومتر ( ب
 )المربع

 65.0 1017566 5244 5762 68.7 33.3 أفغانستان
 0.3 31207 8487 9629 غير معروف 10.7 18أنغوال  

 0.4 غير معروف غير معروف غير معروف 4.8 2.0 19أذربيجان 
نة  البوس

 والهرسك
 غير معروف 1523 3016 3226 غير معروف 4.2

 2117.9 154163 56088 20 57830 غير معروف 32.0 آمبوديا
 24.0 40850 4453 9810 غير معروف 10.6 آرواتيا
غير معروف    3865 1327 1420 غير معروف 3.6 ياإرتر

22 
  1.7 8354 478 545 2 7 23إثيوبيا
 غير معروف 25787 25 33 غير معروف 0.2 بيساو-غينيا

  1170478 13321 22127 56.0 5.4 العراق
 غير معروف غير معروف 806 841 غير معروف 1.3 األردن
 غير معروف 82433غير معروف  32 24 19.3 غير معروف الوس
 25 1.1 5991 2929 3216 غير معروف 2.1 لبنان

 4.726 80628 غير معروف 18600 غير معروف 11.8 موزمبيق
 غير معروف 6813 28409 28465 غير معروف 3.8 27سريالنكا 

 69.3 10594 464 667 غير معروف 2.7 اليمن

                                                 
 بولندا في هذا لم يتم  إدراج)  آيلومتر مربع21.4 ( 2004على الرغم من  وجود تقارير عن عمليات تطهير ملحوظة للمناطق المصابة في عام  15

 . الجدول ألنها ال تزال تقوم بإزالة ألغام الحرب العالمية الثانية واألسلحة والقذائف المتخلفة عنها آما أنه ال يوجد لديها برنامج رسمي إلزالة األلغام
 ظل عدم وجود بيانات منفصلة خاصة في(من المحتمل أن تكون بعض المساحات المذآور أنها قد طهرت هي عمليًا أراضي معارك تم تطهيرها  16

 ).عن هذه األراضي
 من المحتمل أال تشمل هذه األرقام القذائف غير المفجرة فقط وإنما بعض المخلفات األخرى القابلة لالنفجار 17
ام وهي أعداد أآبر من تلك التي  يقوم إجمالي عدد األلغام المضادة لألفراد التي تم تدميرها على بيانات متراآمة قدمها العاملون في مجال إزالة األلغ18

 من الهيئات العاملة 2 وتعتمد مساحة األرض المغطاة بالمسح الفني على البيانات المقدمة من . 2005 لعام 7ذآرتها أنغوال في تقريرها بحسب المادة 
 . ولهذا فمن المحتمل أن تكون أقل من اإلجمالي الحقيقي

 . وقذيفة غير منفجرة ولكنها لم تقم بإعطاء تفاصيل هذه البيانات لغم1629تذآر أذربيجان قيامها بتدمير  19
 .  ولكن ال يوجد ما يؤآد أن هذه األلغام آانت جميعها مزروعة2004 لغم مضاد للمرآبات خالل عام 1742تمت اإلشارة إلى تدمير  20
 . هذه األرقام مأخوذة من مرآز األعمال إلزالة األلغام فقط21
 . آيلومتر مربع21855 مسح أو تخطيط مساحة تبلغ ذآرت إرتريا أنه تم 22
 آيلومتر مربع آانت أراضي معارك تم تطهيرها 3، ولكن يبدو أن حوالي 2004 آيلومتر مربع من األراضي في 10.9 ذآرت إثيوبيا أنه تم تطهير 23
 . آيلومتر مربع آانت قد خضعت للمسح الفني1.7و

من المجموعة االستشارية ألعمال إزالة األلغام تم فيه ذآر أراضي المعارك التي يتم تطهيرها خالل عام يتضمن هذا إحصاء تجميع لتطهير األلغام  24
 . 2005آانون الثاني / و يناير2004

 .  هذه األرقام مأخوذة فقط من المجموعة االستشارية إلزالة األلغام 25
مساعدة الشعوب حيث إن البيانات المقدمة من المعهد القومي إلزالة األلغام غير دقيقة بناء على المعلومات المقدمة من هيئة هالو  والهيئة النرويجية ل 26

 . وال تتماشى مع البيانات المذآورة من الهيئتين المذآورتين أعاله
 لغم مضاد 58و لغم مزروع مضاد  لألفراد 28537 أنه قد تم تدمير 2005أيلول عام /القطاع الدولي لعمليات إزالة األلغام في سبتمبر سجل 27

 مسئول االتصاالت واألعالم في مكتب ,Harshini Ranasingheرسالة الكترونية من  . 2004 قذيفة في سريالنكا خالل عام 6276للمرآبات و
  2005أيلول عام / سبتمبر28إزالة األلغام التابع لبرنامج األمم المتحدة للتنمية في 



األرض 
 الصومالية

0.6 21.6 407 304 25154 79.5 

 263.9 2665406 125351 162610 172.4 131.3 اإلجمالي
 

ا    :  دول 3 في   2004وتم إنهاء عمليات مسح تأثير األلغام األرضية عام           ا وإثيوبي ي  . أفغانستان وإرتري وف
د والصومال                  2005أيار  /مايو ة البونتالن ي منطق وانتهت  .  تم االنتهاء من مسح سريع آان قد تأخر ألسباب أمنية ف

رض  ات بغ ع البيان ة جم ة أغسطس   عملي ول نهاي ا بحل ي أرميني ام ف أثير األلغ ح لت ن  . 2005آب / المس ة م وبداي
م                      2005أيلول عام   /سبتمبر ا ت ام آم راق وفيتن ا والع  بدأت عمليات المسح أو استمرت في آل من أنغوال وآولومبي

ة     وضع خطط للقيام بعمليات مسح في األردن وواليتين من واليات السودان والقيام بجمع آراء مبدأ               ي جمهوري ية ف
ي                . الكونغو الدميقراطية  ابقة ف وام س ي أع اء المسح ف م إنه ا،        ( دول   8وقد ت نة والهرسك، آمبودي ان، البوس أذربيج

 . ومعظم أرض الصومال)   موزمبيق، تايالند واليمن28تشاد، لبنان، 
 –بزيادة ملحوظة     وغالبًا   –ومن المتوقع عادة أن تزيد تقديرات المناطق المصابة بنتيجة عمليات المسح             

رة                      ي الفت ام األرضية ف وقد تم تسجيل إنجاز ملحوظ وفريد في أفغانستان حيث قلل المسح الذي أجراه مرصد األلغ
وفمبر   ام       /من ن اني ع وفمبر    2003تشرين الث ى ن ام       / إل اني ع ام         2004تشرين الث ع إصابتها باأللغ  المساحة المتوق

ر                  وتم  .  آيلومتر مربع  715لتصل إلى   % 40بمقدار   ات التطهي ات الناتجة عن عملي ك من خالل تضمين البيان ذل
. والمسح التفني السابقة والمعلومات العامة التي تم جمعها عن المناطق المشكوك في إصابتها خالل العقد المنصرم               

 .  دقةونجح المسح في أفغانستان في إشراك السلطات المحلية واإلقليمية في العملية مما أدى إلى توفر بيانات أآثر
ر                  ذه التقري رة ه اء فت ي أنغوال توقف      . آما آانت هناك بعض التطورات اإلشكالية في عملية المسح أثن فف

رة          .   بسبب نفاد التمويل   2005أيار  /المسح لدراسة تأثير األلغام في مايو      اء فت ا أثن ي إثيوبي ق المسح ف تمر تعلي واس
ات المسح             هذا التقرير بسبب وجود مخاوف حكومية حول مدى جودة بع          اء عملي الرغم من إنه ض بيانات المسح ب

 2004.29التي  تمت محليا في بداية عام 
اوفهم            ي األعراب عن  مخ ا ف ق وآمبودي واستمر  القائمون على أعمال إزالة األلغام في آل من موزمبي

ا       ى   إذ أصر ال . حول مدى جودة وجدوى البيانات الناجمة عن عمليات المسح التي تمت وجرى اعتماده ائمون عل ق
ي عرض المشكلة                  الغ ف د ب ام          . إزالة األلغام والحكومة في موزمبيق على أن المسح ق ات المسح الع د قللت عملي فق

والتفني التي تمت خالل السنوات األربع التالية للمسح الخاص بتأثير األلغام مساحة األرض المشكوك في إصابتها    
ا         350باأللغام بمقدار    د أن آ ع  بع ي إصابة                  آيلومتر مرب ر وجود شكوك ف د ذآ ابق ق ومتر  560ن المسح الس  آيل

 .آما تم اآتشاف عدد من المناطق الجديدة لم يحددها المسح الخاص بتأثير األلغام. مربع
ام     ح ع ر المس ا ذآ ي آمبودي ن   2002وف ر م احة أآث ود مس ن األراضي   4500 وج ع م ومتر مرب  آيل

ط من األرض     460 أظهر أن مساحة تبلغ 2004م الخطرة ولكن تقييم قطاع إزالة األلغام في عا  ع فق ومتر مرب  آيل
ل                       . هي التي تعتبر بحاجة إلى تطهير      د أغف ام ق أثير األلغ غير أن  هناك مخاوف واسعة االنتشار أن يكون مسح ت

رة من              . مناطق عديدة  ا عن الفت ر إنجازاته ي تقري ا ف ام بكمبودي ى  1992وقد ذآرت هيئة إزالة األلغ ه  2004 إل  أن
 . جب دائما القيام بتحديث بيانات المسح المرآز ومراجعتها أوال بأولي

ى                        ادر عل ز هو وحده الق أن المسح المرآ اد ب ائع االعتق م الش ًا من سوء الفه ر نوع ومن األمور التي تثي
ام احة األراضي المصابة باأللغ ات حول مس وفير أدق البيان أثير. ت ون المسح الخاص بت ادر أن يك ن الن ه م  إذ أن

اس                    ي إصابتها من خالل قي ان وحجم المساحات المشكوك ف ق لمك ي دقي األلغام قد استطاع القيام بتسجيل جغراف
 . ملموس للمناطق الملغومة بالفعل أو المشكوك في وجود ألغام بها

دول األعضاء      2 الفقرة 5وتنص المادة    ة من ال ذل آل   " من اتفاقية حظر األلغام على أن تقوم آل دول بب
د م نجه ا " مك ام به ود ألغ ي وج كوك ف ة أو المش اطق الملغوم د المن ة  . لتحدي ة الدائم اء اللجن د رؤس ار أح د أش وق

ام    /لتطهير األلغام والتوعية من مخاطر األلغام وتكنولوجيا إزالة األلغام في يونيو           ذا ال       2005حزيران ع ى أن ه  إل
  غير أن بعض أشكال  30".شف عن األلغامأن تقوم آل دولة عضو بفحص آل متر مربع من أراضيها للك"يتطلب  

ومي لألراضي المصابة  ام (المسح الق أثير األلغ ة ت ام أو لدراس ح ع ت مس واء آان ة ) س ون ضرورية لتلبي د تك ق
 .متطلبات هذا النص

  
  لتطهير األلغام5الوفاء بالمواعيد المنصوص عليها في المادة 

                                                 
 . 2005 وتم إصدار التقرير في عام 2004قبل قطاع إزالة األلغام التابع لألمم المتحدة عام  وتم اعتماده من 2003تم إنهاء المسح عام  28
 منطقة متأثرة باأللغام قبل نهاية العام لمراجعة دقة بيانات 26 يقضي بإعادة مسح 2005أيلول  /ذآر إنه تم التوصل إلى اتفاق في نهاية سبتمبر 29

 . موافقة الحكومية وتقديم طلب رسمي لموافقة األمم المتحدة على إجراء المسحالمسح وآان الهدف من هذا الحصول على ال
بيان من السويد بصفتها أحد رؤساء اللجنة الدائمة لتطهير األلغام والتثقيف بمخاطرها وتكنولوجيا إزالتها في ,  "5الوضع العام لتنفيذ وتطبيق المادة  "30

 . 3 ص2005حزيران عام / يونية13جنيف  في 



ام  "ن الدول األعضاء بـ  من اتفاقية حظر األلغام تتعهد آل م 5طبقا للمادة     تدمير أو التأآد من تدمير األلغ
ا ال يتعدى                       نوات من    10األرضية المضادة لألفراد في األراضي الخاضعة لها في أسرع وقت ممكن ولكن بم  س

 . تاريخ انضمامها إلى االتفاقية
ا أنهت عم          3وطبقا للتقرير الختامي لمؤتمر المراجعة األول ذآرت          ر     دول أعضاء فقط أنه ات التطهي لي

ام      5طبقا للمادة    دوراس     :  من اتفاقية حظر األلغ وتي وهن تاريكا ودجيب ا           31.آوس ط أنه وتي أعلنت فق ر أن دجيب   غي
 ".آمنة من األلغام"

و  ي يوني ام /وف ران ع ة 2005حزي اع للجن دول األعضاء خالل اجتم ة ال دول األمريكي ة ال  أبلغت منظم
ال التطه    ي أعم دأت ف ورينام ب ة أن س ر الدائم ي فبراي ر ف ام  /ي باط ع ي    2005ش ال ف ك األعم ن تل ت م  4 وانته

ل ان /إبري د   . 2005نيس ة فق ه المنظم ا ذآرت ا لم ة   "وطبق ا والمنهجي تخدام التكنولوجي ر باس ات التطهي ت عملي تم
ادة                   ع الم ة حظر   من اتفاقي   " 5المناسبتين طبقا لمعايير إزالة األلغام المتفق عليها دوليا  وبالتالي فالنتائج تتماشى م

 32.األلغام
ة إذ ال تتضمن                           ي االتفاقي د المحددة ف اء بالمواعي نهم الوف ويبدو أن هناك عدد من الدول األعضاء ال يمك

دد ي الوقت المح راد ف ام األرضية المضادة لألف ر األلغ تراتيجية تطهي م اإلس دول . خططه ذه ال  من 4وتتضمن ه
ي     14الدول الـ    ا ف ارس  1   التي ينتهي الوقت المحدد له دانيمارك،     : 2009آذار /م ا، ال نة والهرسك، آرواتي البوس

ام        ي ع دها ف ي موع ي ينته ا الت ى آمبودي افة إل دة باإلض ة المتح دول   . 2010والمملك ح أن ال ن الواض ذا فم وله
ة األول       ى ضمان    "األعضاء مازال أمامها الكثير للقيام به من أجل الوفاء بالتزاماتها في مؤتمر المراجع للعمل عل

و       أن  ا ه ا لم ا طبق موح به رة المس د الفت ب تمدي ى طل ط ستضطر إل اء فق دول األعض ن ال دا م ة ج ة قليل مجموع
  33". من الميثاق6 و3 الفقرتين 5منصوص عليه في المادة 

أنها مخاوف من       2009 دول أخرى ينتهي الموعد المحدد لها عام   10وهناك    ي توجد بش دول الت  ومن ال
 . وسوازيالند وتايالندتشاد والنيجر : عدم التزامها

 
 :5المواعيد المحددة للتخلص من األلغام وتطهيرها  طبقا للمادة 

2009  
 ) دولة22(

ا       وادور، فرنس دانمارك، اإلآ ا، ال اد، آرواتي ك، تش نة والهرس وتي(البوس اال، )دجيب ، غواتيم
ر،    ارغوا، النيج ق، نيك الوي، موزمبي ابقًا، م الفيا س ة يوغس دونيا جمهوري رو، األردن، مق  بي

دة     ة المتح دا، المملك د، أوغن وازيالند، تايالن نغال، س د (الس زر الفوآالن يمن،  )ج زويال، ال ، فن
 زيمبابوي

2010 
 ) دول6(

 ، آمبوديا، رواندا، طاجكستان، تونس)مالفيناس(ألبانيا، األرجنتين 

2011  
 ) دول5(

 بيساو، موريتانيا، زامبيا-آولومبيا، جمهورية الكونغو، غينيا
 

2012 
 ) دول5(

 الجزائر، تشيلي، جمهورية الكونغو  الديمقراطية، إريتريا، سورينام

2013  
 ) دول3( 

 أفغانستان، أنغوال، قبرص

2014  
 ) دول5(

 بوروندي، اليونان، الصرب والجبل األسود، السودان، ترآيا

2015 
 )دولة واحدة(

 إثيوبيا

 
ق ألغام تحت سيادتها ولكن مرصد األلغام األرضية يضعها ضمن     لم تعلن الدول  األعضاء التالية عن وجود مناط        

رة    ر المنفج ذائف غي ام أو الق أثرة باأللغ دول المت وتي    : ال و ودجيب ة الكونغ اء وجمهوري يا البيض نغالدش وروس ب
 .وليبيريا ومولدوفا وناميبيا والفليبين وسيراليون

 

                                                 
التقرير الختامي لمؤتمر المراجعة األول للدول األعضاء في ميثاق  حظر استخدام وتخزين "  من الجزء الثاني من تقرير األمم المتحدة 3الملحق  31

آانون األول / ديسمبر3تشرين الثاني إلى / نوفمبر29المنعقد في نيروبي خالل الفترة من " وإنتاج  ونقل األلغام األرضية المضادة لألفرادن وتدميرها
 . 49 ص2005شباط عام / فبراير9 في ,APLC/CONF/2004/5  2004عام 

ادة   " تعليق منظمة الدول األمريكية على      32 ة   5ما قامت به الدول األعضاء في إطار الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الم )" سورينام ( من االتفاقي
 www.gichd.ch  2005حزيران عام / يونية13 مخاطرها والتكنولوجيا الخاصة بها في جنيف في  لتطهير األلغام وتعليمفي اجتماع اللجنة الدائمة 

 . 99 ص2005شباط عام / فبراير9  في APLC/CONF/2004/5، التقرير الختامي لمؤتمر المراجعة األول  27خطة عمل نيروبي العملية رقم  33



ي               راد ف ام المضادة لألف ر األلغ دانمارك بتطهي ع غرب        ولم تقم ال رة تق به جزي ة سكالينجن وهي ش منطق
. جتالند وبها الكثير من األلغام منذ الحرب العالمية الثانية وتعتبر هذه المنطقة اآلن محمية طبيعية تمتلكها الحكومة         

ة                         ي المنطق ام ف ة حوادث ألغ الغ عن أي تم اإلب م ي ة ول ا    . وتم وضع عالمات على المساحات الملغم وخالل تقريره
ات            1999آب عام   /  في أغسطس   7 للمادة   األول طبقاً  دا لعملي ة تمهي تم عمل خريطة للمنطق  أعلنت الدانمارك أنه ي

دم                      . التطهير في إطار خطة موضوعة لذلك      ى ع ا يشير إل ات إضافية مم ذآر أي معلوم م ت ة ل ارير التالي ولكن التق
 . وجود برامج للتطهير جارية حتى اآلن

ام     /وفي يونيو   ران ع اء  2005حزي دول األعضاء                 وأثن دانمارك ال ة أبلغت ال ة الدائم اع دوري للجن  اجتم
د تضاءل اآلن ليصبح  " ام ق ل األلغ غ  250أن حق ان يبل ات آ ام المضادة للمرآب دد األلغ ار، وأن ع ف 16 هكت  أل
ة             ....  لغم مضاد لألفراد     8300و ذه المنطق ع      . وبمرور  األعوام غطى بحر الشمال معظم ه اء، وم ك األثن ي تل وف

دميرها                    هبوب ا وت ى السطح وقامت السلطات بالتقاطه . ...  العديد من العواصف العاتية ظهر العديد من األلغام عل
واد المنفجرة تتوقف                 دو أن الم رور السنوات حيث يب ا بم ها ذاتي دمر نفس وعالوة على ذلك فإننا نشعر أن األلغام ت

ه ال      ... عن العمل  ة        وبناء على هذه الخلفية لدينا قناعة راسخة أن ي منطق رور ف ة أو الم  يوجد أي خطر من الحرآ
ذه                  ... سكالنجن   ى ه ودة إل اليب والطرق للع وأنا على قناعة أنه في المستقبل القريب سيكون من الممكن إيجاد األس

ام  ن األلغ ة م ة آمن ة منطق ذه المنطق الن ه ة وإع ي  34."اللجن دانمارك ف ي ال احلية ف لطات الس رت  الس   وذآ
ى                     " 2005أيلول  /سبتمبر تمر حت ل المدى وسيس ر طوي كالنجن هو أم أن وضع أسوار حول الجزء الجنوبي من س

 35."يتم تطهير حقل األلغام أو زوال الخطر
داخلي المسلح خالل                ى الصراع ال وترجع مشكلة النيجر مع األلغام إلى الحرب العالمية الثانية وبعدها إل
عينات ؤثر ع. التس ام ت كلة األلغ ة أن مش رت الحكوم يوذآ ل واالقتصاد المحل ياحة والنق ى الس ن أن  . ل الرغم م وب

أي                  1998السالم مع الجبهة الديمقراطية الثورية عام        م ب م تق ة ل إن الحكوم ام ف  تضمنت  مواد خاصة بتطهير األلغ
ة   2001وتبحث الحكومة منذ عام  . عمليات إزالة لأللغام نتيجة لعجز الموارد وقلة الخبرات         عن المساعدات الدولي

ر   .  مجال إزالة األلغام  وتحديدا في مجاالت المسح وتخطيط المناطق المصابة وتطهيرها            في باط من    /وفي فبراي ش
ام  ن  2004ع وام م ل لألع ة عم ودة لخط ر مس دمت النيج ى 2004 ق ة 2006 إل اع دوري للجن اء اجتم ك أثن  وذل
ة السكان           . الدائمة دريب         وتتضمن الخطة عمل خرائط وعالمات للمناطق المصابة وتوعي ام والت  من مخاطر األلغ

رة من   7وفي تقريرها بموجب المادة . على إزالة األلغام والحصول على معدات جديدة لتطهير األلغام     31 عن الفت
ارس ى 2004آذار /م ارس31 إل ر    2005آذار / م ات للتطهي ر أي عملي ذآر النيج م ت ر   .  ل دد للنيج ت المح الوق

 2009.36ام أيلول ع/ سبتمبر1للتخلص من األلغام هو 
ق                         ى حدود موزمبي ا عل دة مانانج ام صغير قريب من  بل ل ألغ وات       . وتمتلك سوازيالند حق د تلقت  ق وق

ي           الدفاع هناك تدريب ودعم من الواليات المتحدة مع التزام بتمويل عمليات إزالة األلغام ولكن السفارة األمريكية ف
ام     وجود قصور شديد و    2003آذار  /سوازيالند أعلنت في مارس    عدم إحراز تقدم يذآر في عملية تطهير حقل األلغ

ل     . بما في ذلك الفشل في استخدام معدات إزالة األلغام التي تم التبرع بها   ًا الستخدام التموي ولم تقدم سوازيالند طلب
اعدة              ق مرصد      . الذي خصصته الواليات المتحدة لتطهير الحقل وبالتالي تم سحب العرض األمريكي بالمس م يتل ول

ر          األ ات التطهي م  . لغام األرضية أي مؤشر يدل على أن سوازيالند قد قامت ببذل أي جهد بعد ذلك للبدء في عملي ول
ادة                          ر بموجب الم دم أي تقري م تق دم ول ام     7تذآر سوازيالند ألي من الدول األعضاء األخرى إحراز أي تق ذ ع  من

 . 2009حزيران /ونية ي1وينتهي الوقت المحدد لسوازيالند إلزالة ألغامها في . 2000
د   ي جزر فولكالن ة ف اك أراضي ملغوم دة أن هن ة المتح ة"أعلنت المملك يادة البريطاني ا " تحت الس طبق

وقد تم وضع األلغام هناك من قبل آل من  القوات المسلحة للمملكة المتحدة واألرجنتين               . لمواد اتفاقية حظر األلغام   
ن مسؤوليتها عن               وال تزال األرجنتين ت   . 1982أثناء حرب عام     الي تعل علن حقها في السيادة على تلك الجزر وبالت

راد        5الوفاء بما جاء في المادة       ام المضادة لألف ر األلغ وفمبر          .  لتطهي ي ن ة األول ف ؤتمر المراجع تشرين  /وخالل م
تكم          2004الثاني   تمرار العمل الس ى اس ا عل ا مع ا اتفقت ال دراسة   أعلنت آل من األرجنتين والمملكة المتحدة  أنهم
ر                 37.الجدوى ي فبراي د ف ى جزر فولكالن ة إل دة بعث ة المتح ام       / وأرسلت المملك باط من ع ر    .  2005ش ا لتقري وطبق

  2006.38نيسان /إعالمي يتوقع أن يتم االنتهاء من دراسة الجدوى في إبريل

                                                 
للجنة الدائمة حول أعمال إزالة األلغام والتثقيف بمخاطرها والتكنولوجيا " موعة العملتقرير مقدم من الدانمارك لالجتماع بين الدوري لمج  "34

 . 2005حزيران عام / يونية14الخاصة بها في جنيف في 
 وتم الدخول على هذا الموقع dk.kyst.wwwتبعا لما تقوله سلطات السواحل الدانمارآية  " يتم حظر المرور في الجزء الجنوبي من سكالنجن "35

 . 2005أيلول عام / سبتمبر24والحصول على تلك المعلومات في 
 ,Maradi أعمال اإلغاثة هناك لعالج سوء التغذية في مناطق من مشكالت بسبب قيام األلغام األرضية أثناء" أطباء بدون حدود" لم تعاني منظمة 36

Tahaua and Zinder. ومات قدم هذه المعلJohanne Sekkenes, 2005أيلول عام / سبتمبر25بتاريخ " أطباء بدون حدود" رئيس بعثة . 
  .APLC/CONF/2004/MISCمعلومات من جمهورية األرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حول تنفيذ ميثاق أوتاوا  "37

 . 2004آانون األول / ديسمبر1في 
، ص 2005حزيران /يونية11الغارديان، " آيف يخطط سكان جزر الفوآالند لمساعدة العالم من خالل االحتفاظ باأللغام في جزيرتهم، " جيالن،.  أ38
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ا   أنه لكي" اللجنة الدائمة لتطهير األلغام    2005حزيران  /وأبلغت المملكة المتحدة في يونيو       نفي بالتزاماتن
اد حل                    5طبقا للمادة    ة إليج ة األرجنتيني ع الحكوم ق م وذآرت أن   "  من االتفاقية فإننا بدأنا ونستمر في العمل الوثي

ال    ذا المج ي ه ة ف ترآة العامل ة المش ي     "اللجن رس ف ونس أي ي بي ا ف ر اجتماعاته ت آخ كل دوري وآان ي بش تلتق
اك حوالي   "كة المتحدة آما قالت الممل." نيسان من هذا العام  /أبريل ام   100إن دراستنا قد أظهرت أن هن ة ألغ  منطق

ات                  راد والمرآب ًا مضادة لألف ة        . .. في جزر فولكالند من المحتمل أن تتضمن ألغام اطق الملغوم ع المن ولكن جمي
ميع السكان ولم تحدث أي إصابات بين المدنيين إذ يتم تعليم ج  ....محاطة بأسوار وبها عالمات إلبعاد المدنيين عنها      

 39".هناك بما فيهم األطفال آيفية تجنب هذه األلغام
 

 5إعالنات تنفيذ االلتزامات وطلبات التمديد الخاصة بالمادة 
ا إذا آانت                       د م طالبت الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية الدول األعضاء بوضع مسار مفصل لتحدي

زام          5دولة ما قد قامت بالوفاء بالتزاماتها طبقا للمادة          رة االلت  وما إذا آانت بحاجة إلى الموافقة على طلب بتمديد فت
ك              ا حال حدوث ذل وب توافره ا أحدى                . وما هي الشروط المطل ن من خالله ي تعل ة الت ة أن الطريق د الحمل إذ تعتق

يادتها يجب أن          تتخذ  الدول األعضاء أنها قد قامت بتطهير آافة األلغام المضادة لألفراد في األراضي الخاضعة لس
ا حسب                             .  طابعًا أآثر رسمية   اء بالتزاماته ا قامت بالوف د أنه ة تعتق وم آل دول ذلك أن تق ام ب اليب القي د أس ولعل أح

دول األخرى األعضاء      .  بإصدار إعالن رسمي خالل اجتماع للدول األعضاء 5المادة   ذا أن يمكن ال إذ من شأن ه
 .افية مطلوبةمن مراجعة اإلعالن وطلب أية  إيضاحات أو معلومات إض

ا         ة أنه دول األمريكي ة ال ت منظم د أعلن ورينام فق ة س بة لحال ا بالنس ورينام   " أم ة س د أوصت حكوم ق
دوراس و    تاريكا وهن تخدمته آوس ا اس ابه لم الن مش وذج إع تخدام نم اال  (باس ل غواتيم ن قب ة م ) الخاضع للدراس

ة       زام باالتفاقي ع ا           . لعرض مدى االلت ذا اإلعالن أن جمي ل ه ذآر مث ي          وي ة والمشكوك ف ة المعروف اطق الملغوم لمن
درات                        اك ق وطني وأن هن وجود ألغام بها قد تم تطهيرها وأنه قد تم بنجاح االنتهاء من الخطة القومية أو البرنامج ال

 40."قومية لالستجابة إلى أية أمور غير متوقعة متعلقة بتطهير األلغام
زام        تطيع االلت ي ال تس دول األعضاء الت دد وهو    ويطلب من ال ي األقصى المح د الزمن نوات 10بالح  س

دول األعضاء       . تقديم طلب بتمديد هذه الفترة للدول األخرى األعضاء   اع السنوي لل اء االجتم ذلك أثن ويجب القيام ب
دم        . أو أثناء مؤتمرات المراجعة    وسيتم اتخاذ القرار بأغلبية الدول الموجودة في االجتماع فيما يتعلق بالموافقة أو ع

م تطلب أي     . ويجب على الدول اتخاذ قرار، إذ من غير المسموح التأجيل         . افقة على طلب التمديد   المو ى اآلن ل وحت
ذلك                  ا ب ال قيامه ى احتم ر رسمي إل دولة عضو رسميا التمديد بالرغم من أن الكثير من الدول قد أشارت بشكل غي

 . بما فيها آمبوديا
الفترة المطلوبة وشرح الطلب بما     : يد يتضمن ما يلي   ويجب على آل دولة عضو تقديم طلب رسمي للتمد         
ات      " اإلستعدادات وسير العمل في البرنامج القومي إلزالة األلغام   "في ذلك    ة المتاحة لعملي ة والفني والوسائل المادي

اني   10التطهير والظروف المعوقة إلتمام عملية التطهير خالل فترة السماح التي تبلغ      ة  سنوات واالنعكاسات اإلنس
 . واالجتماعية واالقتصادية والبيئية لهذا التمديد وغير ذلك من المعلومات المطلوبة

د أقصى      ( سنوات   10ويمكن منح الدولة العضو التي تطلب التمديد فترة إضافية تصل إلى              دون وجود ح
دول األعضاء ل          ). لطلبات التمديد التي يمكن تقديمها والموافقة عليها       ددة لل رة أقصر أو       وال توجد سلطة مح نح فت م

ك        ع ذل ا يمن د أيضا م د ألي ظروف أخرى ولكن ال يوج نح تمدي ة أو م رة المطلوب ة . أطول من الفت د الحمل وتعتق
 سنوات هي أمر غير  10الدولية لحظر األلغام األرضية أن فترة التمديد المفتوحة غير المشروطة والتي تصل إلى              

 . ضمن شروط األداء لكل طلب للتمديد تتم الموافقة عليهمرغوب فيه وأنه يجب تحديد إطار زمني قصير يت
 

 نظرة عامة على برامج أعمال إزالة األلغام
ة                   اتق الدول هناك اتفاق عام على أن المسؤولية األساسية عن عمليات إزالة األلغام تقع بشكل آبير على ع

ة حظر األ ي اتفاقي دأ هو السادس ف ذا المب ا؛ وه ام وحكومته أثرة باأللغ امالمت ة األلغ ة إلزال ايير الدولي ام والمع . لغ
ة                     ال إزال ومي ألعم ويوجد لدى القطاع الدولي ألعمال إزالة األلغام هيكلية من طبقتين إلدارة وتنسيق أي برنامج ق

ة                 . األلغام وفي أغلب األحيان وليس جميعها تعتبر هيئة البرنامج القومي ألعمال إزالة األلغام هيئة إدارية تضع آاف
ال              اإلست ه بشكل فع امج وتتحمل مسؤولية إدارت ة        . راتيجيات والسياسات الخاصة بالبرن ال إزال وم مرآز ألعم ويق

                                                 
ام وتكنولوجيا  ألقاه أمام اللجنة الدائمة إلزالة األلغام وتعليم مخاطر األلغ المندوب الدائم للمملكة المتحدة في مؤتمر نزع التسلح بيان لـجون فريمان، 39

 . 2005حزيران / يونية14األلغام في جنيف في 
 من االتفاقية  ومنها دولة سورينام  5في موضوع الدول األعضاء ووفائها بااللتزامات المنصوص عليها في المادة "تدخل منظمة الدول األمريكية  40

  2005حزيران / يونية13لوجيا األلغام  في اجتماعها المنعقد في وذلك أمام اللجنة الدائمة لعمليات تطهير األلغام وتعليم مخاطرها وتكنو
www.gichd.ch. 

  



ة               األلغام بمساعدة   هيئة البرنامج القومي إلزالة األلغام وأحيانا ما يطلق على هذا المرآز مرآز تنسيق أعمال إزال
 . خاصة عمليات التطهير وتعليم مخاطر األلغاموهو يرآز على تنسيق عمليات أنشطة إزالة األلغام . األلغام

ويبدو أن معظم الدول التي تعاني من األلغام بما فيها معظم الدول التي تمتلك برامج آبرى إلزالة األلغام                  
ة  23فقد ذآر مرصد األلغام األرضية وجود  . تتبع هذه الهيكلية ذو الطبقتين      دولة ومنطقتين لديها بشكل رسمي هيئ

ام            قومية ألعم  ة األلغ ال إزال ز ألعم ام ومراآ ة األلغ اتين                   41.ال إزال دو أن أحد ه دول يب ذه ال ل من ه دد قلي  وفي ع
ة ذات                   42.الطبقتين ال تعمل بفاعلية    ذه الهيكلي دا تتحرك نحو ه  وهناك دالئل تشير إلى أن أفغانستان وإثيوبيا وأوغن

 . الطبقتين
إلدارة والتن            ة ل ات مختلف ا  بحيث                 وقد تبنت بعض الدول هياآلي ام به ة األلغ ال إزال ق بأعم ا يتعل سيق فيم

ين                         ين االثن ع ب ام دون الجم ة األلغ ز إلزال ام أو مرآ ة األلغ ة إلزال ة قومي ا هيئ ة إم ذا هو الحال    . تمتلك آل دول وه
ي           17بالنسبة لـ  ام ف ة األلغ ال إزال ك    9 دولة  ومنطقة واحدة حيث يوجد مرآز ألعم ا تمتل يم بينم  دول 10 دول وإقل

 43.  قومية إلزالة األلغامهيئة
ا                         ر هيكليتهم ا والوس بتغيي ي آل من آمبودي ام ف وباإلضافة إلى ذلك قام برنامجان رئيسيان إلزالة األلغ

انحين                    اإلدارية والتنسيقية خالل السنوات األخيرة وآان ذلك في الحالتين نتيجة لتعرضهما للنقد من قبل آل من الم
ي                     والقائمين على العمليات فيما يت     ة سواء ف ة القائم ام حيث آانت الهيكلي ة األلغ علق بالقصور في إدارة برامج إزال

ين     يق ب ط للتنس يس فق ل  ل رة يعم ر المنفج ذائف غي ة الق ز الوس إلزال ام أو مرآ ة األلغ ودي إلزال ز  الكمب المرآ
ذو الوس حذو آمبوديا حيث  وتح. العاملين وإنما للتنفيذ المباشر لبرامج إزالة األلغام وتعليم مخاطرها بشكل مباشر          

ام                       ة األلغ ز إزال ع إعطاء مرآ تمتلك هيئة قومية  إلزالة األلغام تتحمل آامل المسؤولية عن عمليات إزالة األلغام م
 44.السابق السلطة فقط لتنفيذ المشروعات

ذه األع                   ال  وتخضع معظم برامج إزالة األلغام للسيطرة المدنية ولكن الهيئات العسكرية  مسؤولة عن ه م
بشكل مباشر في عدد صغير من الدول خاصة في حال تلقي الدولة دعم عسكري مقدم من  هيئة عسكرية إلى هيئة          

ا  جزء             . مماثلة مثل ما يتم تقديمه من الواليات المتحدة أو منظمة الدول األمريكية            ام  إم ة األلغ ز إزال وتعتبر مراآ
د   من وزارة الدفاع أو خاضعة لها في دول مثل أرمينيا        ا وتايالن دا وموريتاني ر     . وتشيلي وروان ونس فيعتب ي ت ا ف أم

ام             ر األلغ ات تطهي ة عملي زويال هي المسؤولة عن                . الجيش مسؤول بالكامل عن آاف ي فن دفاع ف ر وزارة  ال وتعتب
ة يوغوسالفيا            2005وفي عام   . إزالة األلغام المضادة لألفراد    دونيا جمهوري ي مق ام ف ة األلغ   أدى إنشاء إدارة إلزال

 .سابقًا إلى  إبعاد وزارة الدفاع عن القيام بهذه المسؤولية
د سوى     ام وهي           4وال توج ة األلغ ات إزال دعم عملي ة ل ا لتشريعات قومي ا تبنيه  دول هي المعروف عنه

ة            45. البوسنة والهرسك وآولومبيا وآرواتيا وزامبيا      وقد قامت آمبوديا بتحديد أو تعديل مسؤوليات الهيئات  القومي
ا   الخاص ة له د    . ة بأعمال إزالة األلغام من خالل العديد من القرارات الملكية والقرارات التابع اك العدي ذآر أن هن وي

ا                              تان وألباني دول أفغانس ذه ال ذه التشريعات ومن ه ل ه ي أو وضع مسودات  لمث من الدول األخرى على وشك تبن
ام        وتوجد لدى أذربيجان مس    .  والعراق ونيكارغوا والسنغال وأوغندا    ذ ع م       2002ودة بالتشريعات من م تق ا ل  ولكنه

 .بتبني هذه التشريعات بعد
د قامت   تان    19وق ي أفغانس ام وه ة األلغ ات إزال ة لعملي ايير قومي ودة لمع ل بوضع مس ى األق ة عل  دول

ا           ان وغيني او  ب-وألبانيا وأنغوال وأذربيجان والبوسنة والهرسك وآمبوديا وتشاد وآرواتيا وقبرص وإثيوبيا واليون يس
 46.والعراق ولبنان وموزمبيق ونيكارغوا ورواندا وسريالنكا والسودان

ة                               ات  إزال دة لجعل عملي م المتح دول المانحة واألم ل ال رر خاصة من قب وعلى الرغم من الطلب المتك
ي                دم ف تم إحرازه من تق ا ي ة إال أن م اء وتنمي ه من بن ذا  األلغام  ذات شكل متسق وأآثر اتساعًا في مدى ما تحقق ه

د ذآرت     . المجال يظل أمرًا يدعو لإلحباط  ة ق ر    "ومن ذلك على سبيل المثال أن المجموعة األوربي دو أآث ا يب إن م
اء         وضوحا هو ضرورة االهتمام بشكل  أآبر مما آان يحدث في الماضي بترآيز عملية تحويل إزالة األلغام إلى بن

ل الضحايا         ة وال     (للبنية  التحتية وتأهي وفير الطاق اه أي ت ا              ) مي د الطرق والتخطيط الزراعي آم ى تعبي باإلضافة إل
                                                 

تتضمن الدول التي لديها هيئة قومية ألعمال إزالة األلغام ومرآز لهذه األعمال ألبانيا وأنغوال وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وتشاد  41
بيساو وإيران والعراق ولبنان ومالوي وموزمبيق وسريالنكا والسودان -مقراطية وإيرتريا وغينياوآولومبيا وآرواتيا وقبرص وجمهورية الكونغو الدي

وال تعتبر األمم المتحدة الهيئات في اإلقليمين األخيرين . آاراباخ وأرض الصومال-وتايالند واليمن وزامبيا وزيمبابوي باإلضافة إلى إقليمي ناغورنو
 . هيئات قومية

آز أعمال إزالة األلغام في العراق واللجنة القومية بجمهورية الكونغو الديمقراطية لمكافحة األلغام المضادة لألفراد واللجنة الفنية من أمثلة هذا مر 42
 . م األرضيةالقومية ألعمال إزالة األلغام بالحكومة السودانية  والحرآة الشعبية لتحرير السودان  وهيئتها المسماة هيئة السودان الجديد الخاصة باأللغا

مراآز (تتضمن الدول التي تمتلك مرآزًا ألعمال إزالة األلغام أفغانستان وبوروندي وتشيلي ودجيبوتي واإلآوادور وموريتانيا وبيرو والصرب  43
لغام فتتضمن الجزائر أما الدول التي لديها  هيئة قومية إلزالة األ. وطاجكستان باإلضافة إلى إقليم آوسوفو) منفصلة لكل من الصرب والجبل األسود

 . وروسيا البيضاء ومصر وإثيوبيا واليونان وغواتيماال واألردن وليبيا ونيكارغوا وأوغندا
 هذه الهيئة في الوس الهيئة التنظيمية القومية ويطلق عليها في آمبوديا الهيئة الكمبودية إلزالة األلغام ولم تكن الهيئة في الوس قد بدأت  يطلق على 44

 . 2004 على الرغم من أنها آانت قد تأسست في 2005أيلول / سبتمبرالعمل حتى
 . تتضمن التشريعات في حالة آل من آولومبيا وزامبيا عقوبات جزائية النتهاك مواد المعاهدة وآافة األمور التي تحكم عملية إزالة األلغام 45
وقد يتوفر هذا للعديد من . ة إجراءات عسكرية إلزالة األلغام تفي بمتطلبات القطاعتمتلك تونس طبقا لما ذآره قطاع إزالة األلغام التابع لألمم المتحد 46

 . الدول األخرى أيضًا



ي        ادية ف ة االقتص رات االجتماعي مين المؤش ى تض ة عل ر الحكومي ات غي جيع المنظم ت تش س الوق ي نف يجب ف
ام          ة األلغ ات إزال ا بعملي ي يمكن ربطه د  ....برامجها للمساعدة على زيادة التأثيرات االجتماعية االقتصادية والت فعن

وة                         وضع أي بر   ر بق ى التعبي ا إل تفيدة من إزالته ام والمس أثرة باأللغ دول المت نامج قومي أو الموافقة عليه ال تميل ال
ة            ا التنموي ات برامجه ك ضمنا أو صراحة، وال تضعها ضمن أولوي ان ذل . عن مشكالتها المتعلقة باأللغام سواء آ

ة             ولكن يجب أن تكون عملية وضع  هذه األولويات واضحة للسماح بالحص             ي مجال إزال ة ف ى مساعدة قوي ول عل
 47."األلغام من خالل مثل هذه البرامج

ه حوالي         . وقد قامت بعض الدول باتخاذ خطوات حثيثة في هذا المضمار           % 40ففي أفغانستان  يتم توجي
ومي         ر الق اء              . من عمليات التطهير لدعم عمليات التعمي ادة االستيطان والبن ة قصوى إلع وأعطت سريالنكا أولوي

ي          . والتنمية مع إعطاء األولوية في ذلك  لعمليات تطهير األلغام          وتم  إيقاف البرنامج القومي ألعمال إزالة األلغام ف
ة خالل       2005إيرتريا عام    ي        3 للمرة الثاني ة  ف دما قامت الحكوم ل 8 أعوام  عن تيالء    / إبري نيسان الماضي باالس

ة     . معدات األخرى الخاصة باألمم المتحدة    على المرآبات المستخدمة في إزالة األلغام وبعض ال        ر التنمي وأشار وزي
 . الوطنية إلى أن إيرتريا ليست بحاجة إلى المزيد من مساعدات األمم المتحدة  في برامج إزالة األلغام

الرغم                           ا ب ام وبرامجه ة األلغ ات إزال ي عملي وال يوجد دليل قوي على  دمج قضايا التمييز بين الجنسين ف
ر                  من نشر قطاع   ي فبراي ام ف ة األلغ رامج إزال ة لب ادات عام دة إرش م المتح ابع لألم ام    / إزالة األلغام الت شباط من ع

ي                           .  عن هذا الموضوع    2005 ار ف ي االعتب ي يجب وضعها ف دد من  األمور الت ى ع ذه اإلرشادات عل ز ه وترآ
 48.الة األلغاممجال إزالة األلغام وتعليم مخاطر األلغام ومساعدة الضحايا والدفاع عن قضية إز

 تقنيات وعناصر عمليات إزالة األلغام
ي تتضمن                               ام الت ة األلغ ات إزال د من تقني ى العدي ام إل ة األلغ راء إزال دة يشير خب نوات عدي دار س على م

ة                          دات إزال د األرض ومع ة وتمهي ة اليدوي ا تتكون من اإلزال ى أنه مجموعة من األدوات والتي يوجد اتفاق عام عل
 ولكن ما يقوم به عمال إزالة األلغام يدويا يظل هو العمود.  المستخدمة في الكشف عن األلغاماأللغام والكالب

ي            . الفقري لعمليات إزالة األلغام    ام ف ل    26ويتم استخدام آالب الكشف عن األلغ ى األق ة عل تم استخدام   49. دول   وي
 50. مناطق على األقل3 دولة و25المعدات إلزالة األلغام في 

انية دراسة عن                     2005من عام   وفي سبتمبر     ام لألغراض اإلنس ة األلغ دولي إلزال  نشر مرآز جنيف ال
م المتحدة                         ابع لألم ام الت ة األلغ ى طلب من قطاع إزال اء عل ذه الدراسة بن دويا وجاءت ه ام ي ووجدت  . إزالة األلغ

ين        "الدراسة أن    ا ب ي    20 و15متوسط إزالة األلغام اليومي للعامل يصل إلى م ع ف ر مرب وم  مت إصابات  "وأن " الي
ة       " عمال إزالة األلغام قد انخفضت بشكل ملحوظ       ة الثاني ذ الحرب العالمي ى المجاالت          51.من   وتوصلت الدراسة إل

ا والوسطى                      تويات اإلدارة العلي ي مس ام هي ف ة األلغ ة إلزال دار      "األساسية لتحسين الوسائل اليدوي وحظ إه حيث ل
 52."الكثير من الوقت والموارد

ام                      وهناك جدل   تخدام آالب الكشف عن األلغ ام حول اس ة األلغ ي مجال إزال د ف حيث يشير من      .  متزاي
ل الوقت                               ام مث ة األلغ ات إزال دار طاق ام وإه ال بعض األلغ ال إغف اوفهم عن احتم ى  مخ ينتقدون هذا االستخدام إل

تمكن              د األرض لكي ت ه يجب تمهي . الكالب من  العمل   والنفقات المطلوبة لبرامج تدريب هذه الكالب وخاصة وإن
ة  2004وقد توقفت الهيئة الدولية للمعوقين عن استخدام الكالب في أنغوال عام          بسبب تباين الفصول والتكلفة العالي

دفاع عن استخدام آالب         . وعدم القدرة على االعتماد الكامل على هذه الكالب        ي ال تمرون ف ولكن هناك آخرون يس
ام           الكشف عن األلغام آوسيلة سريعة وغير      ة األلغ ا آثاف نخفض فيه ات   .  مكلفة خاصة في األماآن التي ت ي عملي وف

 53.المسح الفني 
                                                 

إستراتيجية المجموعة األوربية إلزالة األلغام والبرامج السنوية المتعددة : خريطة الطريق األوربية نحو عالم خاٍل من الضحايا"المجموعة األوربية،  47
 . 17بروآسيل، ال تاريخ،  ص" 2007  إلى2005للفترة من 

شباط /نيو يورك، فبراير"  اإلرشادات العامة الخاصة بالتعامل مع الجنسين لبرامج إزالة األلغام،" انظر قطاع إزالة األلغام التابع لألمم المتحدة ،  48
2005  www.mineaction.org  

غوال وأرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء والبوسنة والهرسك وآمبوديا وآولومبيا وآرواتيا يتم استخدام هذه الكالب في آل من أفغانستان وألبانيا وأن 49
وقبرص وإريتريا وإثيوبيا واليونان والعراق ولبنان وموزمبيق ونيكارغوا وباآستان والصرب  والجبل األسود وسريالنكا والسودان وتايالند وترآيا 

 . واليمن وزامبيا
الة األلغام في أفغانستان وأنغوال وأذربيجان وروسيا البيضاء والبوسنة والهرسك وآمبوديا والصين وآروايتا وقبرص يتم استخدام معدات إز 50

وإريتريا وإثيوبيا والهند وإيران والعراق واإلردن ولبنان وموزمبيق ونيكارغوا ورواندا والصرب والجبل األسود وسريالنكا والسودان وتايالند وترآيا 
 .  آاراباخ وأرض الصومال-ضافة إلى أبخازيا وناغورنووأوغندا باإل

 2005أيلول  /، جنيف، سبتمبر"دراسة أعمال إزالة األلغام يدويا"نتائج وتوصيات دراسة مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية  51
 . 30-2الجزء األول ص

 الجزء األول 2005، جنيف، عام " دراسة إزالة األلغام يدويا"ام لإلغراض اإلنسانية الملخص التنفيذي لدراسة مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغ 52
 . 7ص

 أحد المتخصصين في تدريب هذه الكالب إنه من الصعب  ,Håvard Bach قال 2005أيلول / في مقابلة مع مرصد األلغام األرضية في سبتمبر 53
آما أشار .  ألن التكاليف الثابتة لمثل هذه البرامج مرتفعة آلب 20لغام  باستخدام أقل من عمل برنامج غير مكلف لتدريب آالب الكشف عن إزالة األ

أيضا إلى وجود عدد قليل من الشرآات والمنظمات التي تمتلك القدرة واإلمكانيات الالزمة لعمل وإدارة برنامج لتدريب واستخدام آالب الكشف عن 
 عام أيلول/ سبتمبر20 لألغراض اإلنسانية في م وسائل التشغيل مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام  رئيس قس,Håvard Bachلقاء مع  . . األلغام
2005 . 



ي    املين ف رين الع ماح لآلخ د األرض للس أدوات لتمهي ات بشكل أساسي آ تخدام اآللي تم اس ى اآلن ي وحت
م                      ام بعمله ام بالقي ة أو آالب الكشف عن األلغ ال اإلزال صلت دراسة عن      وتو. مجال إزالة األلغام سواء آانوا عم

انية        التطبيقات الميكانيكية في مجال إزالة األلغام نشرها مرآز جنيف الدولي ألعمال إزالة األلغام لألغراض اإلنس
ى      2004أيار عام   /في مايو  وفر الظروف                " إل ام بشرط ت ة األلغ ية إلزال أداة أساس ات آ ه يمكن استخدام الماآين أن
ذا         ويعتقد المرآز أن الماآينا ... المناسبة ام ويرجع ه ة األلغ ات إزال ي عملي ل ف تخدام األمث ت ال يتم استخدامها االس

ي التصميمات                  بشكل آبير إلى قصور فهم مجتمع إزالة األلغام لتطبيقاتها وأدوارها المناسبة والتحسينات األخيرة ف
 54."بشكل خاص

 
 السالمة

ا مجموعه                ل أو إصابة م ة األل       171تم اإلبالغ عن مقت ال إزال ام      من عم ام خالل ع ي   2004غ ك ف  وذل
اطق    4 دولة و  26حوادث أثناء العمليات والتدريبات في       اجين         انظر ( من ام األرضية ومساعدة الن ي   ضحايا األلغ  ف

م                      ). الجزء التالي  ة ل ات العامل دول والهيئ د من ال وهذا بال شك تقدير يقل بكثير عن اإلحصائيات الحقيقية ألن العدي
ي          . أللغام لمرصد األلغام األرضية   تقدم معلومات حوادث إزالة ا     ا ف الغ عنه وآان أعلى رقم لإلصابات التي تم اإلب

 . حالة وذلك في إيران51دولة واحدة أثناء عمليات إزالة األلغام هو 
ي آوسوفو و                 ام إال ف ة أخرى هي   12ويبدو أنه ال توجد وسائل تأمين للعاملين في مجال إزالة األلغ :  دول

ق      -ذربيجان والبوسنة والهرسك وآمبوديا وآرواتيا وإثيوبيا وغينيا      أفغانستان وألبانيا وأ   ا وموزمبي او وموريتاني بيس
ي                       .  ونيكارغوا وسريالنكا  ديهم ف املين ل ى الع أمين عل ي دول أخرى بالت ات الخاصة األخرى ف وتقوم بعض الهيئ

 .مجال إزالة األلغام بالرغم من عدم توفر ما يفرض ذلك  قانونيا
ي  ويتم إجراء عم   ا        29لية تأآد من جودة إزالة األلغام ف تان وألباني ي  أفغانس ل  توجد ف ى األق امج عل  برن

ا          اال وغيني -وأنغوال وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبوروندي وتشاد وآرواتيا وقبرص وإريتريا وإثيوبيا وغواتيم
ل األسود       بيساو والعراق وموزمبيق والوس ولبنان ونيكارغوا وباآستان وبيرو وروسيا وروا          ندا والصرب والجب

ى آل من آوسوفو وأرض الصومال                يمن باإلضافة إل د وال ذه      . وسريالنكا والسودان وتايالن ين آل ه ولكن من ب
 . البرامج ال تمتلك سوى دولتين فقط هما أفغانستان وسريالنكا عمليات للتأآد رسميًا من جودة تعليم مخاطر األلغام

 
 ) إزالة بأسلوب القرية(اإلزالة غير الرسمية لأللغام  

ى مؤسسة معترف                  (اإلزالة غير الرسمية لأللغام       ون إل عمليات إزالة األلغام التي تتم من قبل من ال ينتم
ك آل من                       55. هي أمر شائع في العديد من الدول      ) بها ي ذل ا ف يا بم وب شرق آس   وهي تحدث بشكل خاص في جن

ا من          آمبوديا والوس وسريالنكا باإلضافة إلى العراق ح       م بحاجة إليه ي ه يث يقوم المدنيون بتطهير األراضي الت
ة من أجل ضمان                    . األلغام   ذه اإلزال ارات  لبحث العلمي له وفر اختب وهم يعملون بهدف آسب العيش حتى ولو تت

ان                    . الجودة والنوعية إال في دول قليلة      ام للزراعة ولضمان األم ر األراضي من األلغ راد بتطهي وم بعض األف ويق
ر                . دي واالقتصادي ألسرهم  الجس ام بتطهي ام للقي ة األلغ ر رسميين إلزال ال  غي تئجار عم ويقوم البعض اآلخر باس

ون   . األرض بدال منهم   ام يعمل وقد التقى الباحثون في مرصد األلغام األرضية أعضاء سابقين في هيئات إزالة األلغ
 . اآلن  آأفراد في عمليات  اإلزالة غير الرسمية لأللغام

املين            وال  ل هؤالء الع  يزال الجدل مستمر عن آيفية التعامل مع أنشطة إزالة األلغام غير الرسمية من قب
ذآر             رن الماضي دون حل ي إجراء دراسة حول              . منذ بداية التسعينات من الق وقين ب ة للمع ة الدولي د قامت الهيئ وق

تجابة                   ة االس د آيفي ا لتحدي ي آمبودي ر الرسمية ف ام غي ة األلغ ة          أعمال إزال ى إزال ة عل ى من المنظمات القائم  المثل
ال ذه األعم ام  له ن  . األلغ ون م ق مك ن خالل فري ة م راء الدراس م إج م 4وت ي عل ودهم متخصص ف  أشخاص يق

بتمبر   ن س رة م الل  الفت ا، خ ول /األنثروبولوجي اير 2004أيل ى  ين اني  / إل انون الث ي  2005آ ة ف رتها الهيئ  ونش
ة  هو معرفة أولويات قطاع إزالة األلغام وأساليب العمل وأوصت بضرورة            وآان هدف الدراس  . 2005أيار  /مايو

ام             ة األلغ ي قطاع إزال اء ف ام آعنصر شرعي وبن مية لأللغ ر الرس د   56.االعتراف الرسمي بعمليات اإلزالة غي   وق
 . أدت هذه الدراسة إلى  إثارة الكثير من الجدل والنقد في آمبوديا

ي       بدأت ال2003وفي أآتوبر عام    د ف ام مشروع رائ سلطات المحلية والمجموعة االستشارية إلزالة األلغ
ال                     ة أن يصبحوا عم ى آيفي ام عل ة باأللغ اطق الملوث ي المن إقليم باتمبانغ  في آمبوديا بهدف تدريب من يعيشون ف

ام  ة األلغ وبر . إلزال ي أآت رين األول /وف د    2005تش ام مرص ة األلغ ارية إلزال ة االستش ت المجموع ام  أبلغ األلغ
                                                 

 . 6-4 ص2004أيار /، جنيف، مايو"دراسة التطبيقات الميكانيكية في مجال إزالة األلغام" مرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، 54
اإلزالة الذاتية لأللغام أو القذائف ووضع عالمات في " تعني إزالة األلغام غير الرسمية 3.271لي ألعمال إزالة األلغام رقم طبقا لتعريف القطاع الدو 55

وعادة ما يشار إلى هذه العمليات باسم .  المناطق الخطرة، وعادة ما تتم من قبل السكان المحليين لمصلحتهم المباشرة أو لمصلحة مجتمعاتهم المحلية
وعادة ما  تتم هذه اإلزالة غير الرسمية بمنأى عن أو بموازاة الهياآل الرسمية إلزالة األلغام مثل . رات المساعدة الذاتية أو إزالة األلغام العشوائيةمباد

  تقوم بها مؤسسات دولية  أو عمليات إزالة األلغام التي تقوم بها الهيئات العسكرية أو تلك التي تدعمها اإلمم المتحدة لألغراض اإلنسانية أو تلك التي
 ." محلية غير حكومية أو تلك التي يقوم بها القطاع الخاص والحكومات وغيرها

56 Michael L. Fleisher," 2005أيار / الهيئة الدولية للمعوقين، بنوم بنه، مايو" اإلزالة غير الرسمية لأللغام في آمبوديا دراسةعملية " 



ه                        ق علي ذي إطل د وال نهج الجدي ذا الم ة      "األرضية أنها انتهت من إجراء التجارب الخاصة به ة إلزال رق المحلي الف
 57."األلغام

 
 المجموعات المسلحة غير الحكومية وعمليات إزالة األلغام

ا   ام بم ة األلغ ي بعض مجاالت إزال ة ف ر الحكومي لحة غي ات المس ن المجموع ل م ترك القلي د اش ا لق  فيه
ة                          ة إلزال ة قومي ع هيئ ا سواء باالشتراك م ة من مخاطره ام والتوعي عمليات المسح ووضع العالمات وإزالة األلغ

 .األلغام أو بالتعاون مع إحدى الهيئات غير الحكومية العاملة في مجال إزالة األلغام
السنغال والحكومة السنغالية   وقد تم التوصل إلى بعض االتفاقات  الثنائية بين حرآة القوى الديمقراطية  ب              

 .وآذلك حرآة الديمقراطية والعدل في تشاد والحكومة التشادية تقضي بالعمل المشترك إلزالة األلغام
ة                       ة التاميلي ة اإلغاث ام من خالل هيئ ة األلغ . وفي سريالنكا تقوم حرآة نمور تحرير التاميل بعمليات إزال

لغام وتعمل مع العديد من  المنظمات غير الحكومية ويتم دعمها من         حيث تملك الهيئة وحدات خاصة بها إلزالة األ       
 . قبل العديد من المانحين الدوليين

اني   /وقام جيش التحرير القومي في  آولومبيا في يناير          انون الث ي تمت      2005آ ام الت ة بعض األلغ  بإزال
بكة الحراسة ا      .  زراعتها من قبل وذلك لمصلحة المجتمع المحلي       ا أيضا     آما قامت ش ي آولومبي انية ف وهي  (إلنس

م               ) شبكة من الحراس المحليين التي تقوم بحماية السكان المدنيين         ا ل الرغم من أنه ذائف ب ام  والق بإزالة بعض األلغ
 . تتدرب على القيام بذلك بهدف الحيلولة دون وصول األطفال لهذه األلغام

 
 إجراءات تقليل المخاطر

ادة   ا للم رة 5طبق ن ات2 الفق ام      م ن األلغ اني م ي تع اء الت دول األعض ى ال ام يجب عل ر األلغ ة حظ فاقي
ضمان مراقبة وحراسة األلغام المضادة لألفراد الموجودة تحت سيادتها أو على أراضيها  في أسرع وقت ممكن                   "

ى ي       ا حت دنيين عنه اد الم تم وذلك من خالل وضع عالمات لها أو تسويرها أو غير هذا من الوسائل التي تضمن إبع
راد ام المضادة لألف ة األلغ دمير آاف وير  ." ت ادة لتس ود ج ذل جه د قامت بب دول األعضاء ق ن ال ل م دو أن القلي ويب

ا  ات له ة ووضع عالم اطق الملغوم دول أن   . المن ي بعض ال ام ف ة األلغ رامج إزال ي ب املين ف كا بعض الع د ش فق
ام       ة بسبب قي رة طويل ة فت ى قائم ات وخاصة األسوار ال تبق ا   العالم ة بنزعه ات المحلي خاصة (أعضاء المجتمع

ه       ). األسوار الخشبية والسلكية   ر  "وقد اعترف التقرير الختامي لمؤتمر المراجعة األول بهذه التحديات ذاآرا أن يعتب
ة                         ور المكلف ة وصيانتها من األم رة طويل ذه األسوار لفت اظ به ا  ... تسوير  مساحات آبيرة من األرض واالحتف آم

وارد                         تحتاج المراقبة  ة من الم ة المحروم وم المجتمعات المحلي ا تق ا م ًا وغالب دريبًا عالي  إلى موارد بشرية مدربة ت
 58."بنزع هذه األسوار الستخدامها في الحياة اليومية

 
 إدارة المعلومات

ة                               دا ومفتوحة ألغلبي دة ج ات  جي ام قاعدة بيان ة العمل ضد األلغ ابع لهيئ ات الت ام إدارة المعلوم يظل نظ
رام المب ي الع ام ف ة األلغ ام . ج إزال ن ع ة م ي  2005فبداي ام ف ذا النظ وفير ه م ت ة و37 ت اطق4 دول ل 59. من   ولع

ام                         ة األلغ ات الخاص بإزال تخدم نظام المعلوم م يس ذي ل ام ال ة األلغ البرنامج الرئيسي الوحيد العامل في مجال إزال
امج    و برن ام ه ة األلغ ات إزال يط عملي ية لتخط ات رئيس دة بيان ن أن  آقاع الرغم م ك ب نة والهرس ا والبوس  آرواتي

ام        ة ع د المكاتب اإلقليمي ي أح ام ف ذا النظ تخدام ه رة قامت باس ام لتخزين   2004األخي ذا النظ وم باستخدام  ه  وتق
ام    . البيانات الخاصة بما يتم من مسح هناك لأللغام األرضية   رة من ع ان من   2005وخالل األشهر الثالثة األخي  آ

 8خة جديدة أآثر مرونة من برنامج نظام إدارة المعلومات حيز التشغيل واالختبار في أآثر من                 المقرر دخول  نس   
 .2006مواقع مختارة على أن يتم  التوزيع العام في عام 

ي بعض                        ام رفض السلطات ف ة األلغ وعبر السنوات الماضية انتقد الكثيرون من العاملين في مجال إزال
زال الوصول     . م على قاعدة بيانات نظام إدارة المعلومات الخاص بإزالة األلغام         الدول توفير إمكانية إلطالعه    فال ي

آما أن العاملين في بعض الدول      . لهذا النظام والحصول على المعلومات الموجودة به يمثل مشكلة في بعض الدول           
ي يت                    ات الت ي المعلوم ات الواضحة ف ى     . ضمنها ينتابهم الشك  في هذا النظام  نتيجة لبعض التباين ذا إل وال يرجع ه
ا                 ات وآتابته بيل      . مشكالت في النظام نفسه وإنما يرجع إلى مشكالت في جودة إدخال البيان ى س ق عل ي موزمبي فف

د                  المثال آانت البيانات اإلحصائية الخاصة بإزالة األلغام والتي آانت موجهة لتقرير المعهد القومي إلزالة األلغام ق
                                                 

  2004تشرين األول / أآتوبر5 مدير السياسات بالمجموعة االستشارية إلزالة األلغام في ,Tim Carstairsرسالة ألكترونية من   57
تقوم المجتمعات السكنية في بعض . 51، ص2005شباط / فبراير9 في ,APLC/CONF/2004/5التقرير النهائي  لمؤتمر المراجعة األول   58

 . ر رسمية للحيلولة دون وقوع إصاباتالمناطق بتجنب مناطق األلغام أو وضع عالمات محلية غي
تم ترآيب نظام المعلومات الخاص بأعمال إزالة األلغام في أفغانستان وألبانيا وأنغوال وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبوروندي وآمبوديا  59

بيساو والعراق واإلردن -ريا وإثيوبيا وغواتيماال وغينياوتشاد وتشيلي وآولومبيا وقبرص وجمهورية الكونغو الديمقراطية واإلآوادور وإستونيا وإيريت
ولبنان ومقدونية جمهورية يوغوسالفيا سابفًا وموريتانيا وموزمبيق ونيكارغوا وبيرو ورواندا والصرب  والجبل األسود وسيراليون وسريالنكا 

 وأوسشيا الشمالية وآوسوفو وأرض الصومال والصحراءالغربية والسودان وطاجكستان وتايالند واليمن وزامبيا باإلضافة إلى الشيشان وأنجوشيتيا 



وفي سريالنكا اضطر أحد       . ظام إدارة المعلومات من جانب موظف واحد على األقل        تم إدخالها بشكل خاطئ في ن     
ات                      ه من بيان ا لدي دم وجود تطابق  فيم دويا بسبب ع ام بعمل اإلحصائيات ي ام القي ة األلغ ي مجال إزال العاملين ف

 . والبيانات الموجودة على نظام إدارة المعلومات
 
 
 
 

 عمليات  تقييم برامج إزالة األلغام
ا      2005 و 2004تم إجراء العديد من عمليات التقييم لبرامج إزالة األلغام خالل عامي              ي آمبودي  خاصة ف

انحين              60.وإريتريا وموزمبيق واليمن   ا لصالح مجموعة الم ي آمبودي ام ف ة األلغ ات إزال يم لعملي م إجراء تقي  وقد ت
ي الوقت المستغرق           ومن أهم النتائج أن التوجهات القائمة لح      . العاملين في هذا المجال    ل المشكالت  تسبب تأخير ف

ا نحو حل المشكالت                      ر توجه ة وأآث ى     . للقضاء على خطر األلغام بدال من استخدام مناهج  أقل تكلف م عل م الحك وت
ولكن الدراسة وجدت تطور    . آليات التمويل القائمة بأنها ال تقوم بشكل عام باالرتقاء بالكفاءة  والسرعة المطلوبتين            

ى              إيجابيا   ة إل ة الرامي دعم  سياسة الحكوم ك ي ام حيث أن ذل ة األلغ فيما يتعلق بإنشاء وحدات تخطيط لعمليات إزال
فافية                   ا بش ات الخاصة به ام ووضع األولوي ة األلغ ات إزال الالمرآزية وإمكانيات السلطات اإلقليمية  لتخطيط عملي

 61.آاملة
ي آمب            ام ف ي عامي      وتم إجراء تحليل لتكاليف برامج إزالة األلغ ا ف ة    2005-2004ودي ة إزال  لصالح هيئ

األلغام الكمبودية وبرنامج التنمية التابع لألمم المتحدة وأشار هذا التحليل إلى إن عمليات إزالة األلغام تساهم بشكل       
ام                  ة األلغ ات إزال ام بعملي ررات اقتصادية للقي 62.ملحوظ في االقتصاد الكمبودي والدولة بشكل عام ولهذا فهناك مب

  
ي           10وقد توصلت مراجعة لعمليات إزالة األلغام خالل          ر ف  سنوات في موزمبيق إلى وجود قصور خطي

دمج                       ى ال ال والحاجة إل ا بشكل فع خطة إزالة األلغام وقدرات محدودة في تخطيط عمليات اإلزالة ووضع أولوياته
ا تشكل    ووصفت المراجعة مشكلة موزمبي. بين عمليات إزالة األلغام والتنمية المحلية    ام بأنه ق الخاصة بإزالة األلغ

 63.عائق للتنمية االقتصادية بدال من آونها فقط حالة طواريء إنسانية
ل  ي إبري ان /وف يم    2005نيس إجراء تقي انية ب راض اإلنس ام لألغ ة األلغ دولي إلزال ف ال ز جني ام مرآ  ق

يمن        متوسط المدى للمرحلة الثانية من دعم برنامج األمم المتحدة للتنمية لبرن           ي ال ام ف ة األلغ يم   . امج إزال وذآر التقي
ن  أهم ما يميز عملية إزالة األلغام في اليمن هو الدعم القوي الذي تتلقاه هذه العمليات من أعلى مستويات السلطة                      أ

ا                              . في الحكومة  ا مم ذا بهم ًا ونضوجًا يجب أن يحت يمن يعكس عمق ي ال ام ف ة األلغ امج إزال فقد ذآر  التقييم أن برن
 64.عل هذا البرنامج من أفضل برامج إزالة األلغام في العالميج
 

 التطورات الدولية
 

 خطة عمل نيروبي
ي                  ي ف ام خطة عمل  نيروب دة حظر األلغ ة األول لمعاه ؤمتر المراجع انون األول  / ديسمبر 3لقد تبنى م . 2004آ
ادة      ي الم ا ف ع االلتزامات المنصوص عليه ة  5ويتعامل الجزء الثالث من الخطة م ذا . من االتفاقي ذآر ه حيث ي

ا  "الجزء  و م ة وه ة القادم وام الخمس ديات خالل األع ر التح و أآب يكون ه اح س ددة بنج د المح اء بالمواعي إن الوف
اعدتهم                 ه مس ام ومن بإمكان اني من األلغ ي تع دول األعضاء الت ل  ال وستكون لسرعة   . يتطلب جهود مكثفة من قب

ام          -لى أمن البشر    وأسلوب القيام بذلك تأثيرات آبيرة ع      انون  من األلغ دول  ممن يع  سالمة وصحة األشخاص وال
 . " ويتأثرون بها

 :وفيما يلي جزء  مما تتضمنته خطة العمل
  

 : يتعهد الدول األعضاء بالتالي القيام بما يلي

                                                 
 .   لم يتم نشر التقرير الخاص بإيرتريا بعد وحتى موعد إرسال مرصداأللغام األرضية للنشر60
61  Robert Griffin and Robert Keeley," ين في مجال التقييم المشترك لعمليات إزالة األلغام في آمبوديا لصالح مجموعات المانحين العامل

 . 2004آانون األول / ديسمبر4الجزء األول، بنوم بنه، "  إزالة األلغام هناك
62 Bjorn Gildestad,"  مجموعة " تحليل التكاليف لعمليات إزالة األلغام في آمبودياNordicالهيئة  لصالح 2005شباط / االستشارية، فبراير 

 . 2005تموز عام / يولية28برنامج التنمية التابع لألمم المتحدة في " نتائج إزالة األلغام،"ع لألمم المتحدة الكمبودية إلزالة األلغام وبرنامج التنمية التاب
آب /التقرير الختامي، جنيف في أغسطس" مراجعة أعمال إزالة األلغام في موزمبيق"مرآز جنيف الدولي إلعمال إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية  63

2005 . 
تقييم النتائج  في منتصف المرحلة من أجل زيادة القدرات المحلية إلزالة األلغام " دولي لعمليات إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، مرآز جنيف ال 64

 . 2-1 / 6 - 5، ص2005المرحلة الثانية، " في اليمن 



ات بصو                  : 17#العملية    اء بااللتزام در ممكن من الوف رة تكثيف  الجهود واإلسراع ببذلها لضمان أآبر ق
ادة              ي الم اء ف ا ج ذ م ر سرعة لتنفي ي         )  1 (5أآثر فاعلية وأآث ام ف ة األلغ ي األقصى إلزال د الزمن ق بالح ا يتعل فيم

 .  وااللتزامات المتعلقة بذلك2009 إلى 2005الفترة من 
ة                    49ويتعين على الدول الـ       ا أو الواقع ي األراضي الخاضعة له ام ف ا باأللغ  األعضاء التي أعلنت تأثره

 : سيادتها  والتي لم تقم بذلك القيام بذل الجهد لتحقيق ما يليتحت 
د شك                 : 18#العملية    د أو يوج يادتها حيث توج ة تحت س ة الواقع التحديد العاجل لكافة األراضي الملغوم

ه             ) 2(5بوجود ألغام مضادة لألفراد هناك حسبما تقتضي المادة          ا هو منصوص علي اطق آم واإلبالغ عن هذه المن
 .7دة في الما

ة   راك  : 19#العملي ى إش ن عل ل إن أمك ارات تعم تخدام مس ة باس اجلين لخطط قومي ذ الع الوضع والتنفي
رة أو      ة آبي اني بدرج ي تع اطق الت ر المن ى ضرورة تطهي د عل دف التأآي ام به أثرة باأللغ ات المت ي المجتمع ممثل

ام وو             ار المه ة          متوسطة من األلغام آأولوية قصوى والتأآد من مالئمة اختي ات إزال ات وتخطيط عملي ضع االولوي
 . األلغام لما يتطلبه العمل وإنها جميعا تتم بشكل جيد في المجتمعات التي تعاني من األلغام

دد ضحايا                 : 20#العملية    تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها السكان بشكل ملحوظ وبالتالي التقليل من ع
دام           ى انع اطق                   األلغام مما يؤدي بنا إلى الوصول إل ر المن ة لتطهي ام من خالل إعطاء األولوي  وجود ضحايا لأللغ

اطق                        ات للمن ة لوضع عالم ود المبذول ادة الجه ام وزي عالية التأثر السكاني من األلغام مع توفير تعليم مخاطر األلغ
ه ف                  ادة   الملغومة ومراقبتها وحراستها حتى يتم تطهيرها للتأآد من ابتعاد المدنيين عنها آما هو منصوص علي ي الم

5)2 .( 
ام               : 21#العملية    التأآد من توفير برامج تعليم مخاطر األلغام في آافة المجتمعات المتعرضة لخطر األلغ

ق وتحسين                ادل والتواف اهم المتب اء بالتف راد واالرتق اة األف ة حي ام وحماي للحيلولة دون حدوث إصابات بسبب األلغ
ذه ال              ل ه ام ودمج مث ة األلغ ع أنشطة                    عمليات تخطيط إزال ي جمي ى نطاق واسع وف يم عل اهج التعل ي المن رامج ف ب

ع                  ار م ي االعتب التنمية مع وضع السن والجنس والعوامل االقتصادية واالجتماعية والجغرافية والبيئية والسياسية ف
 . ضمان التوافق مع المعايير الدولية إلزالة األلغام والمعايير القومية إلزالة األلغام

دم         ت: 22#العملية    تم إحرازه من تق عريف الدول األخرى األعضاء بمشكالتها وخططها وأولوياتها وما ي
دة            م المتح ى األم ا عل ور أيض ذه األم رض ه ى ع افة إل اعدات باإلض ن مس ه م اجون إلي ا يحت ى م افة إل باإلض

ات    والمنظمات اإلقليمية واللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات غير الحكومية المتخصصة ووحدة             م عملي دع
د                      ع تحدي ا من المنظمات األخرى م التنفيذ بمرآز جنيف الدولي لعمليات إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وغيره

 . 5الموارد التي قامت هذه الدول التي تعاني من األلغام بتوفيرها للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 
 :  القيام بذلك ما يليويتعين على الدول األعضاء الذين يمكنهم 
ة   ادة        : 23#العملي ي الم ا ف وص عليه ا المنص ذ التزاماته ى تنفي ل عل ادة ) 3(6العم ديم ) 4(6والم بتق

ع            ا م يم مخاطره ام وتعل ة األلغ ات إزال دعم عملي المساعدة العاجلة للدول األعضاء التي تعلن احتياجات واضحة ل
ا ال ر عنه ا تعب اعدة آم ات المس تجابة ألولوي ات االس دفق االلتزام تمرارية وت ع ضمان اس ام م أثرة باأللغ دول المت

 . المتفق عليها من حيث الموارد
 : ويتعين على جميع الدول األعضاء القيام بما يلي 
ع           : 24#العملية    ضمان وزيادة فاعلية وآفاءة جهودها في آافة المجاالت المذآورة أعاله مع إشراك جمي

املين             المعنيين في عمليات تنسيق أعم     ي ويتضمن الع ى المستوى المحل ال إزالة األلغام وضمان أن يتم التنسيق عل
ات          ع أدوات إدارة المعلوم في مجال إزالة األلغام في المجتمعات المتأثرة بها مع القيام بكل ما هو مناسب للتكيف م

ام و                  ة األلغ ال إزال ام إدارة المعلومات الخاص بأعم ل نظ ة مث الظروف المحلي ة    الخاصة ب ايير الدولي تخدام المع اس
اء                        ى الوف ة عل اعدة السلطات المحلي ة وإجراءات العمل لمس ايير القومي إلزالة األلغام آإطار مرجعي إلرساء المع

 . 5بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 
ام من المشارآة القصوى ف                 : 25#العملية    أثرة باأللغ دول المت ين ال ود الخاصة بتمك ي زيادة ودعم الجه

وة    ) 2 (6عملية تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والفنية المتعلقة بتنفيذ االتفاقية طبقا للمادة              وتضييق اله
 . بين مستخدمي التكنولوجيا ومن يقومون حتى اآلن بتطويرها

ات واإلج                 : 26#العملية    ام والتكنولوجي ة األلغ ات إزال راءات تبادل المعلومات بهدف التطوير حول تقني
ل                               ى االستخدام األمث ة والوصول إل واد الكافي وفر الم دة من ت ات جدي ام بتطوير تقني اء القي د أثن الخاصة بها والتأآ
ا آالب                  ا فيه ة بم ام والمجسات الحيوي ة للكشف عن األلغ والكفء للتكنولوجيا الموجودة خاصة اآلالت الميكانيكي

 . الكشف عن األلغام
دم لجوء أي          العمل على ضما  : 27#العملية    دول  األعضاء وإن أمكن ع ن عدم لجوء إال عدد قليل من ال

 .  من الميثاق6 إلى 3الفقرات من 5من األعضاء لطلب فترة تمديد طبقا لإلجراءات المنصوص عليها في المادة 
ة   اعدة   : 28#العملي د المس ام وتحدي ة األلغ ات إزال داف عملي ازات أه طين إلنج وير النش ة والتط المراقب

ادة  ال ارير بموجب الم ن التق تفادة م تمرار االس ة واس ين  7مطلوب ل ب رامج العم دول األعضاء  وب ات ال  واجتماع



ا                  ا وم ام لعرض مشكالتها وخططه الدورية واالجتماعات اإلقليمية،  إذ أنها فرصة للدول األعضاء المتأثرة باأللغ
 . تحرزه من تقدم وأولوياتها للمساعدة

 
 تطورات أخرى

ام   ي ع م ف ر    2004 ت هري فبراي الل ش ام  خ ر األلغ ة حظ دورات التتفاقي ين ال اعين ب د اجتم باط / عق ش
اع                 2005وجرى في عام    . حزيران/ويونية د اجتم ة األول، عق ؤتمر المراجع ي م ، التزامًا بالقرار الذي تم اتخاذه ف

ر والسويد آرئيسين   ومنذ عقد مؤتمر المراجعة األول عملت آل من الجزائ      . حزيران/بين دوري خالل شهر يونية    
ا وعملت آل من                        ات الخاصة به ام والتكنولوجي مشارآين للجنة الدائمة لعمليات إزالة األلغام وتعليم مخاطر األلغ

ي ديسمبر             (األردن وسلوفينيا آمقررين مشارآين      ان الرئاسة المشترآة ف ع أن  تتولي انون األول    /ويتوق ).  2005آ
دمت   36 ألقت 2005حزيران /وخالل االجتماع الذي تم عقده في يونيو        دولة ومنظمة الدول األمريكية آلمات أو ق

ام                   ة األلغ ية إلزال رامج الرئيس ع الب ك جمي ي ذل ا ف دوبون عن           . عروض للجنة الدائمة بم ى حضر  من رة األول وللم
ة ا  دة للتنمي م المتح امج األم ام وبرن ة األلغ ل الخاصة بإزال ة العم ام ومجموع ة لحظر األلغ ة الدولي اع الحمل الجتم

امج       ) منها الدول المانحة الكبرى( دولة 12وألقت . آخبراء مشارآين  ة وبرن دول األمريكي ة ال ى منظم باإلضافة إل
اون              دى التع ق بم ات تتعل ة آلم راض الدولي ام لإلغ ة األلغ دولي إلزال ف ال ز جني ة ومرآ دة للتنمي م المتح األم

 . والمساعدات المقدمة
ة           2005حزيران  /وفي السادس من يونية     ي مجال إزال ة ف ات العامل ين المنظم  تبنت مجموعة التنسيق ب

م المتحدة                      ات األم ين منظم ة ب د مفاوضات مطول ام بع األلغام سياسة جديدة لألمم المتحدة حول عمليات إزالة األلغ
نه من اآلن    ولعل من أآبر التغييرات التي طرأت على السياسة السابقة هو أ          . والهيئات المعنية بأنشطة إزالة األلغام    

فصاعدا، وبدًال من تحديد المسئوليات لكل قطاع بشكل مسبق حسب السياسات القائمة، سيتولى آبار المسئولين في                
ق             ادة المشروع والفري ئوليات قي األمم المتحدة وفريق الدولة المعنية الخاص باألمم المتحدة بتحديد وآالة تتولى مس

اءات         "حديد المسؤوليات لكل حالة على حدة       العامل، إذا آانت المشكلة تقتضي ذلك، وت       ار الكف ي االعتب ذ ف مع األخ
 65."والميزات النسبية لمختلف شرآاء األمم المتحدة

ة    ة األوربي ت المجموع د أعلن ة    "ولق ا المجموع وم به ي تق ام الت ة األلغ ال إزال ي ألعم دأ األساس أن المب
ي سياق       األوربية هو  ضرورة أن تكون الجهود المبذولة متعلقة مب      دولي ف ع ال ددها المجتم ي يح اشرة باألهداف الت

زع                           ة بن ة األخرى المتعلق ات الدولي ياق االتفاقي ي س ي وف اتفاقية حظر األلغام خاصة ما جاء في  مؤتمر قمة نيروب
ام           "وتؤآد المجموعة األوربية على     ." السالح ة ألغ ات إزال ق عملي ه بهدف تحقي ذي تتبع المنهج متعدد األهداف  ال
اطق            أآثر  آفاءة وأآثر تحديدا من حيث األوليات في المناطق عالية الكثافة في األلغام مع الترآيز على تسوير  المن

ام يم مخاطر األلغ ى تعل ا باإلضافة إل ات به ام ووضع عالم ي األلغ ة ف ام 66."متوسطة ومنخفضة الكثاف ي ع   وف
ز2004 اث ن دة ألبح م المتح د األم ن معه ة م ة األوربي ت المجموع ة  طلب وط العريض ع الخط لح وض ع التس

 . إلستراتيجية مستقبلية حول مخلفات الحروب القابلة لالنفجار
ي                  املين ف ويتألف طاقم المنظمات غير الحكومية العامل في مجال مخلفات الحروب من مجموعة من الع

ام                        ة األلغ ي مجال إزال ددة ف ى أهداف مح اظ عل ى الحف ون عل ق أن       67.مجال إزالة األلغام الذين يعمل ن الفري   وأعل
وفر                 ع ضرورة ت ة م دة والمكلف ة المعق ول الخارجي المشكلة محدودة وبحاجة إلى حلول بسيطة وفعالة بدال من الحل

ات وضع             . التنسيق وتبادل التشاور لضمان النجاح     فافية لعملي ى ضرورة وجود إطار عمل يتسم بالش د عل آما أآ
 . ها المنظمات الدولية المتخصصة في مجال إزالة األلغاماألوليات لعمليات إزالة األلغام التي تقوم ب

ة                    2005وفي مارس من عام       ة  إزال ع هيئ اون م دة بالتع ة المتح ي المملك ام األرضية ف ام مرصد األلغ  ق
ام  ل ضد األلغ ة العم ة ومجموع ام الكندي ن  األلغ ي ع ح دول ر مس ام األرضية بنش ة لمرصد األلغ ات  التابع  مخلف

ة لال  راد  الحرب القابل ام المضادة لألف ر من   . نفجار واأللغ ا   90وحدد المسح أآث ا فيه ازع عليه ة متن ة ومنطق  دول
 68. مستوى ما من التلوث بمخلفات الحرب القابلة لالنفجار

 
 التوعية من مخاطر األلغام

                                                 
 2005نيويورك، " ومجموعة التنسيق بين الهيئات المختلفة،سياسة جديدة لألمم المتحدة  : عمليات إزالة األلغام والتنسيق الفعال"األمم المتحدة،  65
 . 10ص

إستراتيجية المجوعة األوربية إلزالة األلغام والبرنامج متعدد : خريطة الطريق األوربية نحو عالم خاٍل من ضحايا األلغام" المجموعة األوربية، 66
 . 13 و4دون تاريخ، بروآسيل، الصفحات " ،2007 و2005السنوات للسنوات بين 

تتضمن المجموعة هيئة المساعدات الدانمارآية والمجموعة الدانمارآية إلزالة األلغام والهيئة الدولية للمعوقين والمساعدة الشعبية في النرويج وهيئة 67 
 .  وتعمل المجموعة االستشارية إلزالة األلغام آمراقب. العمل من أجل إزالة األلغام األرضية

مخلفات الحرب "  وهيئة إزالة األلغام الكندية ،Actiongroup Landmine.de األرضية بالمملكة المتحدة ومجموعة  األلغام مراقبة أعمال إزالة 68
  2005آذار  /مارس"  2004-2003المسح العالمي لعامي .  القابلة لالنفجار واأللغام األخرى المضادة لألفراد



ام أ                        ل اإلصابات بسبب األلغ ى تقلي ي تسعى إل و يتم تعريف التوعية من مخاطر األلغام بأنها األنشطة الت
ة           ات للعام القذائف القابلة لالنفجار من خالل زيادة الوعي واالرتقاء بعملية تغيير السلوك بما في ذلك نشر المعلوم

 69.والتعليم والتدريب وتعريف المجتمع بعمليات إزالة األلغام
اً                 ًا ونوع ي التطور آم ام ف و   . وقد استمرت نشاطات التوعية من مخاطر األلغ ران   /وفي يوني  2004حزي

ًا     "علنت الحملة الدولية لحظر األلغام وهيئة اليونسيف        أ ام يتطلب منهج أن التفكير المستقبلي في تعليم مخاطر األلغ
ام                 يم الع ام جزءًا من التعل ة من مخاطر األلغ ا يجب أن تصبح التوعي دول، آم أآثر إستراتيجية لدى المزيد من ال

تمرارية  مان االس اطر    . لض يم مخ بح تعل ي أن يص ذا يعن ع     وه ل م ية والتعام اهج الدراس ن المن زءًا م ام ج األلغ
ة                     ى المؤسسات والهياآل األخرى المتعلق اإلصابات في خطط الصحة العامة ونقل عمليات تعليم مخاطر األلغام إل

 70."بعمليات إزالة األلغام
ال المسح ووضع                     2005 و 2004وخالل عامي     ام بأعم يم مخاطر األلغ رامج تعل ين ب ا ب ربط م  ازداد ال

رامج ضمن إطار منهجي مدرسي رسمي                     ذه الب ام، وعملت ه ة األلغ ومن التطورات المشجعة      . العالمات وإزال
ر                ذا التقري ة ه رة آتاب اء فت ك أثن يم   . بشكل خاص زيادة الترويج في المدارس لتعليم مخاطر األلغام وذل تمر تعل واس

ى        مخاطر األلغام في العديد من الدول المتأثرة بها متطورًا من مجرد             وم عل ة تق ى عملي ة إل ائل اإلعالمي نشر الرس
ام  وتتكامل               خدمة المجتمع وتسعى في المقام األول إلى إيجاد حلول فردية للمجتمعات المحلية التي تعاني من األلغ

ة               . مع غيرها من العمليات التنموية األخرى      ايير الدولي وقد تم تطوير هذه العملية من خالل االنتهاء من وضع المع
ال               لتعليم ذ الفع ادات لضمان التنفي ي         .  مخاطر إزالة األلغام وتطوير سلسلة من اإلرش ا أآدت خطة عمل نيروب آم

 . على أهمية تعليم مخاطر األلغام  والطرق الفعالة إلزالة األلغام
 

 برامج التوعية من مخاطر األلغام
ام     على المستوى العالمي، ذآر مرصد األلغام األرضية وجود برامج أو أنشطة ل             لتوعية من مخاطر األلغ

ة                    2005.71 و 2004 مناطق خالل عامي       6 دولة و  61في   دول ومنطق دد ال دولتين من حيث ع دد ب ذا الع ل ه   ويق
اك     72.واحدة عما سجله مرصد األلغام األرضية خالل العام الماضي         دول هن ذه ال ي    41  ومن بين ه ة عضو ف  دول

 73.التفاقية دولة غير عضو في ا20اتفاقية حظر األلغام وهناك 
الم من        ي الع ام ف ون  8.4وقد انخفض  إجمالي عدد من تلقوا برامج مباشرة للتوعية من مخاطر األلغ  ملي

ام  ى 2003شخص ع ام 6.25 إل ون شخص ع ام . 2004 ملي ه مرصد األلغ ذي سجل في ام األول ال و الع ذا ه وه
ي الع                ام ف يم مخاطر األلغ ذين حصلوا         األرضية انخفاض عدد الحاصلين على برامج تعل دد ال الرغم من أن ع الم ب

ابقة  )  مليون4.8 (2002 يزيد آثيرا عن عدد الحاصلين عليها في 2004عليها في  العام      نوات الس ا  . وفي الس وآم
دول         دمها ال ي تق آان هو الحال في األعوام الماضية فإن المجموع العالمي يعنبر مجرد تقدير يستند إلى التقارير الت

دد      . رضية مع اختالف مستوى إمكانية االعتماد على تلك التقارير        لمرصد األلغام األ   ون    6.25وال يتضمن الع   ملي
ون           ر ممن يتلق دد  آبي اك ع شخص أولئك الذين يتلقون تعليم مخاطر األلغام عبر وسائل اإلعالم ولكن قد يكون هن

ددة     د تضمنت     . التعليم من مصادر متع ط حوالي       5وق ين     4 دول فق ين من المتلق ة من مخاطر      مالي رامج التوعي لب
ا والوس          ا وإثيوبي ي مجال              . األلغام وهي أفغانستان وأنغوال وآمبودي املين ف ل الع د من قب د متزاي اك تأآي ولكن هن

أثير       التوعية من مخاطر األلغام على  أن عدد الحاصلين على التعليم بمخاطر األلغام يعتبر أقل أهمية من نوعية وت
 . مبرامج تعليم  مخاطر األلغا

ا           وم باتخاذه وفير  "وتنص اتفاقية حظر  األلغام على أن  تقوم الدول األعضاء بذآر اإلجراءات التي تق لت
ة   . المناطق الملغومة " تحذيرات فورية وفعالة لسكان    ام     /وبداية من يوني ران ع ة عضو   33 ذآرت    2005حزي  دول

 7.74 بموجب المادة 2005التي قدمتها في العام معلومات عن برامج تعليم مخاطر األلغام فيها في تقارير الشفافية 

                                                 
في العام . 2 ص2003آانون األول / ديسمبر23ارة عملية تعليم مخاطر األلغام، الطبعةاألولى في دليل إلد: 07.11القطاع الدولي إلزالة األلغام  69

 ."الوعي ضد األلغام"بدًال من " التثقيف ضد أخطار األلغام"، تم استخدام التعبير 2001
ليم مخاطر األلغام وتكنولوجيا إزالة األلغام في جنيف، في  أمام اللجنة الدائمة إلزالة األلغام وتع بيان للحملة الدولية لحظر األلغام ومنظمةاليونسيف70

 . 2004حزيران / يونية22
 . آاراباخ وفلسطين وأرض الصومال-المناطق هي أبخازيا والشيشان وآوسوفو وناغورنو 71
وسيا البيضاء والبوسنة والهرسك  تتضمن الدول األعضاء التي لديها برامج لتعليم مخاطر األلغام أفغانستان وألبانيا وأنغوال وبنغالديش ور 72

وبوروندي وآمبوديا وتشاد وتشيلي وآولومبيا وآمبوديا وآرواتيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية واإلآوادور  وإلسالفادور وإيرتريا وإثيوبيا وإستونيا 
اميبيا ونيكارغوا والفليبين ورواندا والسنغال والصرب بيساو واألردن والتفيا وليبيريا ومالوي ومولدوفا وموزمبيق وموريتانيا ون-وغواتيماال وغينيا

 . والجبل األسود  وطاجيكستان والسودان وتايالند وترآيا وأوغندا واليمن وزامبيا وزمبابوي
 وجورجيا والهند ميانمار/تتضمن الدول غير األعضاء في اتفاقية حظر األلغام والتي لديها برامج لتعليم مخاطر األلغام أرمينيا وأذربيجان وبورما 73

وإيران والعراق وآيرغستان وإسرائيل والوس ولبنان ونيبال وباآستان وروسيا ونيبال والصومال وآوريا الجنوبية وسريالنكا وسوريا وأوآرانيا 
 . وفيتنام

نيا وأنغوال وبوروندي وجمهورية  أفغانستان وألبا2004تضمنت الدول األعضاء التي قدمت تقارير عن برامج تعليم مخاطر األلغام بها خالل عام  74
بيساو وقبرص وغواتيماال وهندوراس -أفريقيا الوسطى  وتشاد وتشيلي وجمهورية الكونغو الدميقراطية وآوستاريكا وآرواتيا وقبرص وإريتريا وغينيا

رب والجبل األسود وسيراليون والسودان وأريتريا ومالوي وموريتانيا وموزمبيق  ونيكاراغوا  والنيجر وبيرو والفلبين ورواندا  والسنغال والص
 . وطاجيكستان وتايالند وأوغندا واليمن وزمبابوي



 
 أنشطة جديدة للتوعية من مخاطر األلغام

امي   الل ع ي    2005 و2004خ ام ف اطر األلغ ن مخ ة م دة للتوعي روعات جدي جيل مش م تس ة 15 ت  دول
ين ذا  .  ومنطقت من ه ا         11وتض اد وموريتاني ا وتش دي وآمبودي وال وبورون ي أنغ اء ه دول األعض ن ال ة م  دول

يمن و وال دا وال ا وأوغن د وترآي تان وتايالن ودان وطاجيكس تان  4س ال وباآس ا ونيب ر أعضاء هي جورجي  دول غي
 . وفيتنام، باإلضافة  إلى آل من فلسطين وأرض الصومال

 
 البرامج المتميزة للتوعية من مخاطر األلغام

ام              4 دولة و  31تمتعت    ام خالل  ع    2005.75 و 2004ي   مناطق ببرامج مميزة للتوعية من مخاطر األلغ
نة                    21ومن بين هذه الدول      ا وأنغوال والبوس تان وألباني دول هي أفغانس  دولة عضو في اتفاقية حظر األلغام وهذه ال

ا     ا وإثيوبي ة وإيرتري و الدميقراطي ة الكونغ ا وجمهوري ا وآرواتي اد وآولومبي ا وتش دي وآمبودي والهرسك وبورون
 . نغال والسودان وطاجيكستان وتايالند وأوغندا واليمنبيساو ونيكارغوا والس-وغواتيماال وغينيا

ام وهي                    10وآانت  هناك      ة من مخاطر األلغ زة للتوعي  دول غير أعضاء في االتفاقية تتمتع ببرامج ممي
ي       . أذربيجان وجورجيا والعراق وإيران والوس ولبنان ونيبال وباآستان وسريالنكا وفيتنام          ع الت أما المناطق األرب

 .  برامج مميزة للتوعية من مخاطر األلغام فهي أبخازيا والشيشان وفلسطين وأرض الصومالآانت تضم
امي       الل ع ام خ اطر األلغ يم مخ رامج تعل ت ب ي واجه ديات الواضحة الت  2004وتضمنت بعض التح

و       2005و ة الكونغ ن جمهوري ل م ي آ ة ف وارد التمويلي اد الم راق ونف ي  الع ي ف دهور الوضع األمن تمرار ت  اس
 . الديمقراطية وأوغندا وزمبابوي

 
 األنشطة المحدودة للتوعية من مخاطر األلغام

ي         ام ف اطر األلغ ن مخ ة م ة للتوعي دودة أو بدائي طة مح جيل أنش م تس امي   30ت الل ع ة خ  2004 دول
ذا 200576و من ه اء  20  وتض دول األعض ن ال ة م وادور   ( دول يلي واألآ اء وتش يا البيض نغالديش وروس ب

دا      وألسالفادور   ين وروان ا والفليب واستونيا واألردن والتفيا وليبريا ومالوي وموريتانيا ومولدوفا وموزمبيق وناميبي
ميانمار /أرمينيا وبورما ( دول غير أعضاء في االتفاقية       10و) والصرب والجبل األسود وترآيا وزامبيا وزمبابوي     

ة و     ا الجنوبي يا وآوري ومال وروس تان والص رائيل وآيرغس د وإس ا والهن وريا وأوآراني رامج  ). س جيل ب ا تس آم
 . آاراباخ-محدودة لتعليم مخاطر األلغام في آوسوفو وناغورنو

 
 .غياب أنشطة التوعية من مخاطر األلغام

ي     25 في 2005 و2004لم يتم تسجيل أي أنشطة لتعليم مخاطر األلغام خالل عامي    دول الت ة من ال  دول
دانمارك        : لة عضو في االتفاقية    دو 15ومن هذه الدول    . تعاني من األلغام   الجزائر وجمهورية الكونغو وقبرص وال

وازيالند         ورينام وس يراليون وس رو وس ر وبي ابقًا والنيج الفيا س ة يوغس ة جمهوري ان ومقدوني وتي واليون ودجيب
د   (وتونس والمملكة المتحدة      زويال ) جزر فولكالن دول         .  وفن ذه ال ين ه ة         10ومن ب ي االتفاقي ر أعضاء ف  : دول غي

تان             دا وأوزبكس تم تسجيل        . الصين وآوبا ومصر والكويت وآوريا الشمالية وليبيا والمغرب وعمان وبولن م ي ا ل آم
ي           . وجود أي أنشطة لتعليم مخاطر األلغام في آل من تايوان والصحراء الغربية            ولكن ال توجد حاجة ضرورية ف

 . هذه الدول إلى وجود تعليم رسمي لمخاطر األلغام
 

 لرئيسيونالمشارآون ا
م                   دولي ه ى المستوى ال ام عل ة من مخاطر األلغ رامج التوعي ي مجال ب يعتبر المشارآون األساسيون ف

ي آل                      ال ف اذ األطف دولي إلنق اللجنة الدولية للصليب األحمر وهيئة اليونسيف والهيئة الدولية للمعوقين والتحالف ال
ة         من السويد والمملكة المتحدة والواليات المتحدة والمجموع       ة الدانمارآي ة المعون ام وهيئ ة األلغ ارية إلزال ة االستش

 .ومنظمة هالو
ام              ة من مخاطر األلغ ي األنشطة الخاصة بالتوعي : ومن بين المنظمات الدولية غير الحكومية األخرى المشترآة ف

ى المنظ          ات المتخصصة   صندوق الوعي باأللغام والهيئة الدولية لمكافحة العنف وهيئة اإلنقاذ السريع باإلضافة إل م
 . في مجال إزالة األلغام مثل المجموعة الدانمارآية إلزالة األلغام 

                                                 
فقد قرر . 2004 المتميزة لتعليم مخاطر األلغام والتي تم تسجيلها في تقرير مرصد األلغام لعام 46 يختلف هذا الرقم بشكل ملحوظ عن البرامج الـ 75

اإلآوادور، ( دول أعضاء 7ذه البرامج لتصبح برامج محدودة بدال من آونها مميزة ويتضمن هذا برامج  برنامج من ه14مرصد األلغام إعادة تصنيف 
) ميانمارن الهند، آيرغستان، روسيا، وسوريا/بورما( دول غير أعضاء 5و) األردن، موزامبيق، ناميبيا، الصرب والجبل األسود، زامبيا، وزمبابوي

وال يعلم  2004 دول بشكل آامل وهي هندوراس التي أعلنت نفسها خالية من األلغام في عام 3وتم استبعاد . )آاراباخ-آوسوفو وناغورنو(ومنطقتين 
 . مرصد األلغام شيء عن وجود برامج أو أنشطة لتعليم مخاطر األلغام في مقدونية جمهورية يوغسالفيا سابقًا، و البيرو خالل فترة هذا التقرير

 إلى  ويرجع هذا بشكل أساسي 2004 التي حددها مرصد األلغام األرضية في تقريره عام 17عن البرامج المحدودة الـ  يختلف هذا الرقم بشكل آبير 76
 .  برنامج لتعليم مخاطر األلغام لتصبح برامج محدودة بدال من آونها مميزة14قرار مرصد األلغام األرضية بإعادة تصنيف 



ام بأنشطة   ة األلغ ال إزال ي مج ك المتخصصة ف ة خاصة تل ر الحكومي ة غي ات الدولي د قامت المنظم وق
ي        ة  خالل عامي         20تتعلق بتعليم مخاطر األلغام ف ة     2005.77 و2004 دول ات الدولي دد المنظم غ ع د بل ر    وق  غي

 .  منظمة خالل فترة هذا التقرير83 دولة 32الحكومية التي قامت بأنشطة تعليم مخاطر األلغام في 
امي    الل ع ليب  2005 و2004وخ ة للص ات الوطني ر والجمعي ليب األحم ة للص ة الدولي ت اللجن  قام

ام       ووضعت اللجنة الدولية ل     78. دولة 25والهالل األحمر ببرامج لتعليم مخاطر األلغام في         لصليب األحمر خالل ع
ة            2005 ي آاف ام ف ات الخاصة باأللغ دمج  العملي ام سعيا ل تقبلية  الخاصة باأللغ  إطار عمل لعملياتها الوقائية المس

ال             3ويتكون إطار العمل من     .  أقسام لجنة الصليب األحمر المناسبة     ة بأعم ة المتعلق  مستويات من األنشطة العملي
تويات           إزالة األلغام مثل جمع البيا    ام وهي مس يم مخاطر األلغ ام وتعل ل مخاطر األلغ الحوادث وتقلي نات الخاصة ب

ام من خالل                 . يمكن الجمع بينها بشكل مرن حسب سيناريو التشغيل        ة األلغ ع قضية إزال آما يتعامل إطار العمل م
ذلك        ا              . منظمات أخرى لتحديد آيفية ووقت القيام ب ة مب ة آاف ذه الوثيق م ه ع أن تحك ة   ومن المتوق ة الدولي درات اللجن
 79.للصليب األحمر فيما يتعلق بأعمال إزالة األلغام

ام        ال                     2005وقامت األمم المتحدة ع ين المؤسسات حول أعم ا ب ا للعمل به  بنشر سياسة تمت مراجعته
ع                          ام م ة األلغ ات إزال ي عملي ة اليونسيف  ف ي دور هيئ وع ف  إزالة األلغام وتشير هذه السياسة إلى احتمال وجود تن
إمكانية قيامها بعمليات مسح لإلصابات ووضع عالمات في المناطق  الملغمة بل وإزالة األلغام في بعض الحاالت      

وتحتفظ هيئة اليونسيف بدور أساسي في مجاالت تعليم مخاطر األلغام ومساعدة الناجين والتحذير ضد              . االستثنائية
 .األلغام

ليونسيف وغيرها من هيئات األمم المتحدة بحيث أصبح    وقد تمت المرآزية القرارات الخاصة بأنشطة ا   
ة دعم التنسيق                 . القرار في يد فريق األمم المتحدة العامل في آل بلد          ي بعض  الحاالت الطارئ ويمكن لليونسيف ف

ى         . المحلي لتعليم مخاطر األلغام مع  القطاع الدولي إلزالة األلغام          ز عل وقد تقبل اليونسيف  تحمل مسؤولية الترآي
م المتحدة                          ا امج األم اب برن ي حال غي ك ف م المتحدة وذل ألمور الخاصة بإزالة األلغام في أي دولة بالنيابة عن األم

ى مستوى                 . للتنمية أو القطاع الدولي إلزالة األلغام      ا عل ة وأولوياته درات الهيئ ع ق ات م ذه الترتيب ويجب أن تتفق ه
ة       الدول حسبما يرى فريق األمم المتحدة العامل في آل       ات العامل ين الهيئ ع مجموعات التنسيق ب دولة وبالتنسيق م

 80.في مجال إزالة األلغام
 

 المجموعات المعرضة للخطر
ى                    يم  إل ى آخر ومن أقل د إل ر المنفجرة من بل يختلف عدد السكان المعرضين لخطر األلغام والقذائف غي

ا            آخر ولكن في أغلب األحيان يكون المعرضون للخطر من  الذآور سواء              ا م ال وغالب الغين أو األطف آانوا من الب
 . يكون الضحايا من سكان المناطق الريفية

د                          ام وق ر المجموعات المعرضة لخطر األلغ نة والهرسك أآث ي البوس ويشكل المزارعون من الرجال ف
ا                        رفتهم  ب الرغم من مع د ب امهم بالمخاطرة عن عم ام األرضية بقي اجين من األلغ . لخطراعترف أآثر من ثلث الن

ام        % 20وآان األطفال  من سن الثامنة عشرة فما دون يمثلون            ي ع ا ف الغ عنه م اإلب ي ت من اإلصابات الجديدة الت
 . 2004في عام % 16 و2003

ام    ا ع ي آمبودي ا ف م إجرائه ة ت رة  2004ووجدت دراس ة عش ى الخامس رة إل ن سن العاش  أن األوالد م
ى    25والرجال من سن      ر       35 إل م األآث انوا ه ا من          آ ر المنفجرة أو غيره ذائف غي عرضة لحوادث التعرض للق

تمكن من                   . األسلحة ا  لل دميرها إم اموا بت ذائف أو ق ع الق ي الدراسة م تهم ف م تغطي فقد تعامل أآثر من نصف من ت
ا عن آخرين               اد خطره ال     (استخدام األرض بشكل آمن وإما إلبع م من األطف ل          ). معظمه ام مث در قي ا  ين ادة  م وع

 . ثل هذه األعمال إال عند التعرض لظروف معينةهؤالء بم
ام                    ه ع م إجرائ راق توصل مسح سريع ت وب الع دو            2004وفي جن ذآور والب زارعين من ال ى أن الم  إل

تخدم   د  المس ع الحدي امهم بعمل جم و مصدر ) الخردة(يتعرضون بشكل خاص للخطر نتيجة لقي ذا ه ار ه باعتب
 . لمواطنون الذين فقدوا منازلهم من بين المعرضين لخطر األلغاموفي وسط العراق يعتبر ا. دخلهم الوحيد

                                                 
ميانمار وبوروندي وآمبوديا وجمهورية الكونغو /ل من أنغوال وأفغانستان والبوسنة  والهرسك وبورماعملت المنظمات الدولية غير الحكومية في آ 77

الديمقراطية وجورجيا والعراق والوس ولبنان وموريتانيا ونيبال وباآستان والسنغال وسريالنكا والسودان وتايالند وأوغندا وفيتنام باإلضافة إلى 
 . آاراباخ وفلسطين-مناطق أبخازيا والشيشان وناغورنو

ميانمار وآمبوديا وآولومبيا وآرواتيا وجورجيا والهند /عمل الصليب األحمر في أفغانستان وألبانيا وأنغوال وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبورما 78
يق والصرب والجبل األسود وآوسوفو وموزمب) الفدرالية الروسية(والعراق وإيران واألردن وآيرغستان وناميبيا ونيبال ونيكارغوا والقوقاز الشمالي 

لقاء . 2005، جنيف 2004التقرير الخاص باللجنة الدولية للصليب األحمر عن أعمال إزالة األلغام لعام . والسودان وسوريا وطاجيكستان وفلسطين
 . 2005أيلول / سبتمبر23 رئيس قطاع إزالة األلغام باللجنة الدولية للصليب األحمر في ,Ben Larkهاتفيي مع  

 . 2005بدون تاريخ في جنيف عام " إطار عمل لألعمال  الوقائية الخاصة بأعمال إزالة األلغام"اللجنة الدولية للصليب األحمر  79
المشروعات بوحدة األسلحة الخفيفة واأللغام األرضية بهيئة اليونسيف في نيو يورك،     المسئول عن Reuben McCarthyرسالة الكترونية من   80

 6نيو يورك، " أعمال إزالة األلغام والتنسيق الفعال سياسة األمم المتحدة للتعاون بين المنظمات"انظر أيضا األمم المتحدة . 2005أيلول / سبتمبر26
 . 2005حزيران /يونية



اير       % 57وفي نبيال  آانت       رة من ين ارس    /من  الحوادث في الفت ى م اني إل انون الث  نتيجة  2005آذار /آ
ان          ة                  % 67للتعامل اليدوي مع القذائف غير المنفجرة وآ م تحت سن الثامن ذه الحوادث ممن ه من المعرضين له

ان نصيبهم                            ويعتب . عشرة د آ ي سريالنكا فق ر المجموعات المعرضة للخطر ف م أآث الغين ه ذآور من الب  38ر ال
 . 2004 الناجمة عن األلغام والقذائف غير المنفجرة والتي تم اإلبالغ عنها خالل عام 53حادثة من الحوادث الـ 

 
  مخاطر األلغام في مناطق الصراعات أو مناطق الكوارث الطبيعيةالتوعية من

اني من الصراع                            ي تع اطق الت ي المن ل اإلصابات ف تم بهدف تقلي ام ت ة من مخاطر األلغ ال تزال التوعي
ام          ة األلغ انية إلزال ات إنس ام بعملي ر        . المستمر وحيث ال يمكن القي ات غي بكة المنظم ة سريالنكا آانت ش ي حال وف

ام  تت   اطر األلغ يم مخ ال تعل ي مج ة ف ة العامل ة والمحلي ة الدولي أثير إعصار   الحكومي يم ت ي تقي ال ف دور فع ع ب مت
 .  على  المناطق التي تعاني من األلغام األرضية 2004آانون األول عام /تسونامي في ديسمبر

ل            3وفي الشيشان تم تكوين       ة لتقلي  مجموعات مرآزة لالرتقاء بعمليات السالمة وتحديد األساليب المالئم
ذائف غ         ر المنفجرة   تأثير التعرض لأللغام األرضية أو الق م وضع       . ي د ت ي آل           15وق ا ف ات تقريب  صندوق للخطاب

ر المنفجرة                           ذائف غي ام أو الق ة بحوادث األلغ د للمعلومات المتعلق ع جي مقاطعة من مقاطعات الشيشان لضمان جم
رة     اطق الخط ن المن ات ع ديم معلوم ى تق اس عل جيع الن ى تش افة إل ة  . باإلض ر الحكومي ات غي مح المجموع وتس

ة                   المسلحة في آ   ى الوقاي ز عل ل من آولومبيا وبورما  بتوصيل رسائل تعليم مخاطر األلغام ونشرها بشرط أن ترآ
 . وال تتناول طرق االستخدام أو السياسات

يم مخاطر                     وفي  السنغال حيث يحول استمرار الصراع المسلح دون إزالة األلغام  تمت الموافقة على تعل
ذا          األلغام من خالل وسائل اإلعالم والوسطا      ى أن ه ارة إل ء االجتماعيين والهيئات االجتماعية المحلية؛ وتمت اإلش

م عمل     . آان السبب األساسي في تقليل اإلصابات نتيجة التعرض لأللغام األرضية          ة   15وفي فلسطين ت ة آمن  منطق
وم    . نتيجة للخوف من خطر التعرض لأللغام والقذائف غير المنفجرة          2005لألطفال في قطاع غزة أثناء عام          وتق

ائهم       الشرطة الفلسطينية بتعليم  مخاطر األلغام محذرة األطفال من أخطار التعرض للقذائف غير المنفجرة مع إعط
 . معلومات  عما يجب عليهم القيام به ومن يجب عليهم إبالغه حال اآتشافهم ألجسام مشكوك فيها

 
 إزالة األلغامالدمج بين التوعية من مخاطر األلغام واألنشطة األخرى ألعمال 

ا من المجاالت          ام األخرى وغيره ة األلغ استمرت مناقشة دمج التوعية منمخاطر األلغام في أنشطة إزال
ك بالفعل        2005 و 2004واسعة النطاق على  مدار عامي         ذ ذل ل وتنفي ة          . ، ب ال إزال ة ألعم ايير الدولي وتشجع المع

عها ف  م وض ي ت ام والت اطر األلغ يم مخ ة بتعل ام الخاص مبراأللغ ام /ي ديس انون األول ع ات 2003آ  المنظم
ا                 ى دمج  برامجه ام عل ام واألنشطة      "المتخصصة في مجال تعليم مخاطر األلغ ال األخرى الخاصة باأللغ باألعم

ال         ا          ". اإلنسانية والتنموية لتحقيق  التأثير المرجو الفع ار إليه ايير  المش ول المع ي مجال         "وتق ة  ف ة العامل إن الهيئ
ى دراسة            إزالة  األلغ   ون بحاجة إل د تك ا ق ام والتي تقوم بأنشطة خاصة بتعليم مخاطر األلغام والتدريب على إزالته

ام أو                       ة باأللغ ة المتعلق ة أو األنشطة االجتماعي ما إذا آان يجب عليها االشتراك في عملية نشر المعلومات اإلعالمي
تخلص      في األنشطة غير المتعلقة  بتعليم مخاطر األلغام مثل وضع عالم           ام أو تسويرها  أو ال ات على مناطق األلغ

 81."من األلغام أو القذائف غير المنفجرة أو مساعدة الضحايا
ي     ا ف ل إليه م التوص ك ت نة والهرس ي البوس ام  ف اطر األلغ يم مخ ة بتعل تراتيجية  خاص دف اس وته
ام     /مارس ام تكمل وتتكامل                   2004آذار من ع يم مخاطر األلغ ى ضمان أن أنشطة تعل ة       إل تراتيجية العام ع اإلس م

ة             . للدولة والخاصة بأعمال إزالة األلغام     رق التوعي وفي آمبوديا ينتقل المرآز الكمبودي إلزالة األلغام من مجرد ف
ات المشارآة                         املون تقني ع حيث يستخدم الع ى المجتم ائم عل ام الق يم مخاطر األلغ وم تعل باأللغام إلى االرتقاء بمفه

ات                     لتحديد آيفية تأثير األل    دة لوضع أولوي ات آقاع ذه المعلوم غام   والقذائف غير لمنفجرة على القرى واستخدام ه
ة  وارد التنموي ب الم ام وطل ة األلغ ات إزال دعم يتصل  . خطط عملي ى ال اج إل ي تحت االت الت د  المج رد تحدي وبمج

 . الفريق بالعديد من الهيئات لطلب الخدمات المناسبة والمتعلقة بأعمال إزالة األلغام
ع          ام م ة األلغ طة إزال ط  أنش ن خط ع ع إعالم المجتم اعي ب ال االجتم باط االتص وم ض ا يق ي إثيوبي وف

ذه                              ى المجتمعات ووضع ه ر المنفجرة عل ذائف غي ام والق أثير األلغ الحصول على  معلومات مفصلة عن مدى ت
ع         وقد نتج عن إشراك العاملين في مجال االتصال           . التفاصيل في خطة إزالة األلغام     اون م المجتمعي  تحسين التع

ام            ول األلغ ات حق رام أسوار وعالم فرق إزالة األلغام وتقليل قيام األهالي بإزالة عالمات حقول األلغام وزيادة احت
 . وزيادة عدد األلغام والقذائف غير المنفجرة المشكوك  فيها والتي يتم اإلبالغ عنها من قبل المجتمع

سريالنكا إن دور االتصال المجتمعي لفريق تعليم مخاطر األلغام ساعدهم  وذآرت فرق إزالة األلغام في       
ع      . على العمل بأآثر آفاءة خاصة في شبه  جزيرة جفنا  ة جم ام بعملي يم مخاطر األلغ وفي السودان  قامت فرق تعل
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ق     البيانات وتقييم االحتياجات  المجتمعية في  للمجتمعات المتأثرة باأللغام ولضحايا األلغام وقام              ت باالتصال الوثي
 . بمنظمات  إزالة األلغام لتقديم معلومات مفصلة للمجتمعات عن المخطط الموضوعة ألنشطة إزالة األلغام

 
 في المدارس) التوعية من مخاطر األلغا(تعليم مخاطر األلغام 

ة       2005 و 2004من العالمات المميزة لعملية تعليم مخاطر األلغام خالل عامي            يم   هو تطوير عملي التعل
ية      اهج المدرس دريب        . من خالل التدريب ودمج تعليم مخاطر األلغام في المن دة لت رامج جدي م تسجيل وجود ب د ت فق

ي            ية ف :  دول10عدد آبير من المدرسين على تعليم مخاطر األلغام ولدمج تعليم مخاطر األلغام في المناهج المدرس
ة الكونغ    اد وجمهوري ان وتش وال وأذربيج ا وأنغ تان   ألباني ا وطاجيكس راق واألردن وموريتاني ة والع و الديمقراطي

ا             . وتايالند نة والهرسك وآمبودي تان والبوس ي أفغانس واستمرت بعض البرامج القائمة  بالفعل مثل تلك الموجودة ف
ام وبشكل               -والشيشان وجورجيا وغينيا   دا وفيتن نغال وسريالنكا وأوغن بيساو وإيران والوس ولبنان وفلسطين والس

 .   آثافة في روسيا البيضاء وموزمبيق ونيبال وروسياأقل
مالية الشرقية                   ة الش ي المنطق م نشرها ف امج       . ففي ألبانيا تم وضع آتيبات للتدريب وت ذا البرن وإذا نجح ه

ة               . سيتم تطبيقه في آافة أنحاء البالد      وفي أنغوال تم إدماج تعليم مخاطر األلغام في مبادرة جديدة على مستوى الدول
ى         20واشترك في هذا البرنامج القومي لتدريب المدرسين حوالي         . ريب المدرسين لتد دريبهم عل م ت  ألف مدرس وت

 تعليم مخاطر األلغام باستخدام  أساليب المشارآة 
ة                          ة القومي ة اليونسيف والهيئ يم وهيئ ل وزارة التعل اهم من قب ة للتف ذآرة ثالثي ع م م توقي وفي أذربيجان ت

ام  / األلغام في مايو   األذربيجانية إلزالة  اهج          2004أيار ع ي المن ام ف يم مخاطر األلغ ى دمج تعل ذآرة إل  وتهدف الم
دريب خاص           600وفي إيران تلقت أآثر من      . المدرسية في المناطق المصابة باأللغام     تان ت يم آردس  مدرسة في إقل

ل   2002بتعليم مخاطر األلغام خالل الفترة من عام         ام       / حتى إبري ا يقرب من            آ 2005نيسان من ع ى م ا تلق  34م
 . ألف طالب شكل من أشكال تعليم مخاطر األلغام

ع                   ام للمدرسين والطالب باالشتراك م يم مخاطر األلغ ومي لتعل امج ق وفي موريتانيا يتم اآلن وضع برن
ة وا     ة  المحلي ات  التعليمي ة والهيئ لطات اإلقليمي انية والس راض اإلنس ام لألغ ة األلغ ومي إلزال ب الق ة المكت لقومي

ي        2003وفي عام   .  ألف طالب  20ويستهدف البرنامج حوالي     نهج الدراسي ف  تم  دمج تعليم مخاطر األلغام في الم
ومي                       د الق يم من خالل المعه سريالنكا ضمن برنامج مدرسي قومي لتعليم مخاطر األلغام بالتعاون مع وزارة التعل

اطق الم         . للتعليم ي المن اطق                وتقدم آافة المدارس الموجودة ف ك المن ى حدود تل ة عل اطق الواقع ام والمن أثرة باأللغ ت
ام       /وبحلول ديسمبر .  تعليم لمخاطر األلغام في المرحلتين االبتدائية والثانوية       م       2004آانون األول من ع د ت ان ق  آ

يم                      8120إعطاء ما يقرب من      ي مجال تعل ة ف ي شمال وشرق سريالنكا دورات تدريبي انوي ف دائي وث  مدرس ابت
 . 2004األلغام وبدأ تدريب المدرسين ففي الواليات الشمالية الوسطى والغربية الوسطى في نهاية عام مخاطر 

 
 مناهج التوعية من مخاطر األلغام ومؤشرات النجاح

ى أن أصبح           ة إل ة عام ام من مجرد  محاضرات وعروض تقليدي يم مخاطر األلغ تمر تطور تعل د اس لق
تهدف    طة تس ن األنش رة م ة آبي ام مجموع أثرة باأللغ ات المت ر المجتمع كل مباش يم  . بش دمي تعل رى بعض مق وي

ه                             ذا يصبح من الواضح أن ة؛  وله مخاطر األلغام إن تغيير السلوك يشكل صعوبة  أآبر من مجرد تحسين المعرف
تراك                    ى االش  يتعين عليهم الوضع في االعتبار الضغوط الخاصة بقلة الموارد التي تؤدي باألشخاص  المهمشين إل

 . في األعمال الخطرة  ويتعين عليهم أيضا اقتراح بدائل واقعية
ي                       ة ف اليب العادي واستمر العديد من برامج تعليم مخاطر األلغام في إيجاد أساليب تختلف عن مجرد األس

ى                            ات تعمل عل تهداف المجتمع ارآة واس د من المش ى المزي وم عل ات تق توصيل الرسالة  بحيث اتجهت نحو عملي
اعلي                     دمج تعليم  ة األخرى بشكل تف ر من األنشطة التنموي ام والكثي ا    .  مخاطر األلغام في عملية إزالة األلغ ذا م وه

يم     . يحدث في آل من البوسنة والهرسك وآمبوديا وسريالنكا        وقد توصل مرآز إزالة األلغام في آرواتيا إلى أن تعل
يم           مخاطر األلغام  يشكل أآثر فاعلية فيما يتعلق بتقليل عدد اإلصاب            ذا التعل دما يتصل ه ام عن ة عن األلغ ات الناجم

ا                  ام به ي وجود ألغ اطق المشكوك ف ي المن ات ف ة     . بشكل مباشر بعملية وضع العالم ودي إلزال ز الكمب ام المرآ وق
وين                    ام وتك وعي باأللغ رق  ال ل عدد ف ام من خالل تقلي األلغام بمراجعة إستراتيجيته الخاصة بتعليم  مخاطر األلغ

ا         فرق  مجتمعية    تهدف إلى تقليل المخاطر اعتقادا منه بأن  الكيف وليس الكم  في مجال تعليم مخاطر األلغام هو م
 . يتوقع أن ينتج عنه تغيير في السلوك

د  . ولكن من المشكالت التي تظل قائمة هي آيفية القيام بقياس فعال لتأثير نشاطات التثقيف ضد األلغام              فق
ات      " أنه   2004آانون األول عام    /م في آمبوديا تم نشره في ديسمبر      أعلن تقييم ألعمال إزالة األلغا     من خالل الكتاب

الموجودة واللقاءات التي تم إجرائها لم يتمكن  فريق العمل من الحصول على أي نتائج ومبررات ملموسة ألنشطة             
ام                ..... تعليم مخاطر األلغام     يم مخاطر األلغ ة       وبعد عدة سنوات من البدء في   تطبيق تعل ات إزال ك مجتمع ال  تمتل



د     ..... األلغام فكرة تذآر عن  مدى تأثير تعليم مخاطر األلغام بشكل آمي         ي عمل المزي را ف ولو توفر ذلك ألفاد آثي
 82"  من التحليالت المفصلة عن هذا الموضوع

ي    وتعتمد المعايير الدولية إلزالة األلغام  في إرشاداتها الخاصة بتعليم مخاطر األلغام والمن     تظر نشرها ف
يم مخاطر               /االجتماع السادس للدول األعضاء خالل شهر نوفمبر       رامج تعل ات لب ى أفضل التطبيق اني عل تشرين الث

تمرارية      ة واالس اءة والفاعلي أثير والكف ى الت ة عل ة القائم رات الممكن ن المؤش لة م د سلس الم  لتحدي ي الع ام ف األلغ
 83.والمالئمة
ففي أفغانستان قام مرآز أعمال إزالة األلغام       . مؤشرات جيدة للنجاح  وتسعى بعض الهيئات للوصول إلى       

دريب الحديث         4بنشر   وفير الت  فرق لضمان الجودة وفريق  للتدريب لمراقبة وتقييم أنشطة تعليم مخاطر األلغام وت
ة أن           . والمناهج المحدثة للمشارآين   اس    وفي نيكارغوا ذآر المنسق القومي لبرامج منظمة الدول األمريكي ه يمكن قي

دنيين                ازل الم ا من  من نجاح برنامج تعليم مخاطر األلغام من خالل قلة حوادث األلغام وعدد األلغام التي يتم جمعه
ة            وخلق نوع من تعليم مخاطر األلغام  القائم على المجتمع مما يزيد االستمرارية والتقدم الذي تحرزه الخطة القومي

ي ال  ادة األمن ف ام وزي ة األلغ ابق إلزال ي الس ا ف أثرة به ي آانت مت ك الت ام وتل أثرة باأللغ ات المت وتخضع . مجتمع
وم     ذي يق ل ال ق العم ا نفس فري وم به ودة يق ارات لضمان الج ى زي ريالنكا إل ي س ام ف اطر األلغ يم مخ رامج تعل ب

ليها بشكل عشوائي     ويتم اختيار أنشطة تعليم مخاطر األلغام  التي يتم التفتيش ع          . بالتفتيش على مواقع إزالة األلغام    
ا وزارة                             وم به ي تق ام الت يم مخاطر األلغ ة األنشطة المدرسية لتعل تم مراقب ا ت وتتم عملية المراقبة بشكل دوري آم

 . التعليم من خالل القنوات الحكومية
 

 عمليات التقييم والتعلم
ات    2005 و 2004خالل عامي     ة والتوجه والممارسات   تم تسجيل عمليات إلجراء التقييم وقياس المعرف

دي                   تان وبورون ي أفغانس وعمليات المسح وتوفير فرص التعلم فيما يتعلق بمشكلة األلغام والقذائف غير المنفجرة ف
 . وآولومبيا وإثيوبيا وآمبوديا والوس وسريالنكا

ر  ففي أفغانستان وجد فريق المسح التابع لمراقبة إزالة األلغام أنه على الرغم من األعداد الكبيرة التي                   ذآ
ذآر سوى            أثرة                    % 27إنها تلقت تعليم لمخاطر األلغام لم ي اطق المت ي المن ؤالها ف م س ي ت ة البحث الت ط من عين فق

ـ              2368باأللغام والتي يبلغ عدد أفرادها       ام خالل ال د  .  شهر الماضية    24 حصولهم  على تعليم لمخاطر األلغ ووج
ي      ت ه يوعا آان تخدمة ش اهج المس ر المن ام أن أآث د األلغ ة  مرص اءات المجتمعي ات  %) 55(  اللق ا اإلعالن تلته

ات                  2004وفي عام   %). 49( ة والتوجه إجراء مسح للمعرف دريب ب يم والت ة  والتقي  قامت الهيئة  الخاصة بالمراقب
يم مخاطر              5 مشارك في    600والممارسات التقت خالله مع      رامج تعل أثير ب  مناطق في أفغانستان لتحديد فاعلية وت

 . األلغام
ة       وفي ب   ة الدانمارآي ة المعون ابع لهيئ ام الت يم مخاطر األلغ امج تعل ل برن ن قب يم م راء تقي م إج دي ت ورون

ة          ة                 . والموجه  للالجئين في المعسكرات على  الحدود التانزاني ى  التكلف بة إل أثير بالنس اس الت ى قي يم عل ورآز التقي
ي           50آلف البرنامج   ( د      ألف دوالر أي أن تكلفة تعليم الفرد من الالجئ ا أظهرت    ). ن بلغت دوالر واح وفي آولومبي

ام     /حلقة عمل خاصة بتعليم مخاطر األلغام تم عقدها خالل مارس          ي       2005آذار من ع ى الت رة األول ا آانت الم  أنه
 . يجتمع فيها جميع العاملين القوميين في مجال تعليم مخاطر األلغام لتبادل الخبرات

ى           يم مخاطر                   وفي إثيوبيا تم القيام بتقييم بناء عل امج تعل يم إن برن ر التقي ة اليونسيف وأظه طلب من هيئ
ارات                "آان من بين أآثر برامج العالم نضجا      "األلغام هناك    ة مه امل وتقوي دعم التنسيق الش ، ولكن التقييم طالب  ب

روعات ام لألغراض   . إدارة المش ة األلغ ال إزال دولي ألعم ف ال ز جني يف لمرآ ة الونس دت هيئ ي الوس  أعه وف
ة                        اإل ية المتعلق اهج المدرس ام من خالل الرياضة ومشروع المن نسانية بالقيام بتقييم مشروعات تعليم مخاطر األلغ

 .2005بالقذائف غير المنفجرة ومن المتوقع أن  يتم إصدار تقرير نتائج التقييم قبل نهاية عام 
ة      يم لمنظم ر تقي ريالنكا أظه ي س ب دور   ECHOوف ام لع اطر األلغ يم مخ ن     أن تعل زء م ا آج ا هام

ة                      ى إزال ائمين عل ربط الق ي ت البرنامج الشامل ألعمال إزالة األلغام خاصة من خالل أنشطة االتصال المجتمعي الت
ات         . األلغام بالمجتمعات التي يعملون فيها     آما أعلن التقييم إن إيجاد منهج دراسي لتعليم مخاطر األلغام ودمج عملي
ي           تعليم مخاطر األلغام آعنصر فعال آ    ام ف يم مخاطر األلغ درات الخاصة  بتعل ى استمرار الق ور تساعد عل لها أم

 . سريالنكا 
ة           ي يولي ام     /وفي آمبوديا  انتهت دراسة أجريت ف وز ع دين           2004تم تخدام المتعم   حول التعامل  واالس

ى مشكال                        84.للقذائف الحية  ل عل ان دلي ة آ ذائف الحي د للق داول المتعم ى أن الت ى       وتوصلت الدراسة إل ر عل ت أآب
ة              . رأسها الفقر وغياب الهياآل القائمة لحل تلك المشكالت        ال إزال ودي ألعم ز  الكمب ورآز تقييم آخر أجراه المرآ

                                                 
82  Robert Griffin and Robert Keeley," تقييم مشترك ألعمال إزالة األلغام في آمبوديا لصالح مجموعة الدول المانحة العاملة في مجال إزالة  

 . 11 ص2004آانون األول / ديسمبر4 في 1األلغام الجزء 
  html..0579/ch.gichd.wwwللمزيد  من المعلومات يمكنك زيارة الموقع التالي على اإلنترنت   83
84  Richard Moyes"  2004بنوم بنه، " تقييم: التداول واالستخدام المتعمد للقذائف الحية في آمبوديا . 



اء من    85.األلغام على الحاجة إلى وجود مؤشرات  محددة لقياس التأثير الناتج عن تعليم مخاطر األلغام     م االنته   وت
رو   ام باألسلوب الق ة األلغ اير دراسة عن إزال ي ين ا ف ي آمبودي ام   /ي ف ن ع اني م انون الث ا 2005آ ى م ز عل  ترآ

 86.تستهدفه  وتحتويه  رسائل تعليم مخاطر األلغام ومدى مصداقيتها
وفمبر              ام      /وتم عقد  ورشة عمل إقليمية لدول أقليم نهر الميكونغ في ن اني ع ة    2004تشرين الث  لوضع آلي

رات   ادل الخب ة وتب رامج إقليمي ا . لب ين م يم مخاطر   ومن ب ادرات الخاصة بتعل ل أن المب ة العم ه ورش توصلت إلي
يم مخاطر                              رامج تعل د نجاح ب ى بع لوك؛ وحت ر الس ر من تغيي وعي أآث األلغام تنجح في أغلب األحيان في زيادة ال

ي تواج                          رى الت ة؛ وإن من التحديات الكب اتهم اليومي دعم حي ه األلغام يؤدي الفقر بالعديد من الناس إلى المخاطرة ل
ر المنفجرة            ذائف غي ام والق برامج تعليم مخاطر األلغام في تلك المنطقة زيادة الحوادث الناجمة عن التعرض لأللغ
تراتيجية                   نتيجة لجمع بقايا المعادن والقذائف؛ وإن أنشطة تعليم مخاطر األلغام تتم في بعض األحيان دون وجود إس

انون             واضحة وغالبا ما تتعارض مع أولويات أخرى للمجتمع؛        ك فرض الق  وإن تعاون السلطات المحلية بما في ذل
 87.هي آلها أمور هامة لضمان  نجاح جهود تعليم مخاطر األلغام

 
 معايير وإرشادات التوعية من مخاطر األلغام

ى               رة األول ي  صدرت للم ام والت تقدم المعايير الدولية إلزالة األلغام والخاصة بالتوعية من مخاطر األلغ
ام               2003آانون األول عام    /في ديسمبر  ة األلغ  القاعدة التي يمكن البناء عليها للهيئات القومية العاملة في مجال إزال

ودة   مان الج ة لض ايير قومي مبر88.إن أرادت وضع مع ي ديس ام  /  وف ن ع انون األول م ة 2004آ ت الحمل  أعرب
ي وضع                 ة الت ات  الموافق ام        الدولية لحظر األلغام عن مخاوفها العميقة حول آلي ة األلغ ة إلزال ايير الدولي   89.تها المع
ديلها       دف تع ايير به ة المع يف بمراجع ة اليونس ت هيئ ذلك قام تجابة ل ائج    90.واس الن نت ى اآلن إع تم حت م  ي   ول

 . المراجعة
راق            ا والع وقد تم  أو يتم تبني معايير  قومية  لتعليم مخاطر األلغام في آل من البوسنة والهرسك وإثيوبي
ين               . وسريالنكا ى لغت ام إل يم مخاطر األلغ ام الخاصة بتعل وفي أفغانستان تمت ترجمة المعايير الدولية  إلزالة األلغ

ي تضمن   . من اللغات المحلية ويتم استخدامها من قبل المنظمات غير الحكومية     وتم التأآيد على أهمية  المعايير الت
ام          التي أعلنت    21#الجودة في خطة عمل نيروبي من خالل العملية          إنه يجب على جميع برامج تعليم مخاطر األلغ

 91."االتساق مع المعايير الدولية  إلزالة األلغام والمعايير القومية إلزالة األلغام"ضمان 
 

 ضحايا األلغام األرضية والمساعدة المتوفرة للناجين
 

 2005-2004ضحايا جدد في العام 
 

ي                    يستمر عدد الناجين من األلغام األرضية في االرت         ة ف ي آل منطق دد ف ع االعالن عن ضحايا ج اع م ف
د    ا ق تم االعالن عنه ي ي رة الت ر المنفج ذائف غي ام األرضية والق دد لأللغ داد الضحايا الج ين أن أع ي ح الم، ف الع

ام     2004.92انخفضت في العام   ام األرضية، خالل الع ى أغسطس  2004  فقد وجد مرصد األلغ ، 2005آب / وحت
ي                       أن هناك ضحايا جدد لألل     ا ف م االعالن عنه د ت ر المنفجرة ق ذائف غي ا من الق دًا، أي   58غام األرضية وغيره  بل

ي    وارد ف دد ال ن الع ل م اني دول أق ام  ثم ية للع ام األرض ر مرصد األلغ ام  . 2004تقري جل مرصد األلغ ا س  آم

                                                 
85  Robert Griffin and Robert Keeley,"           ا لصالح مجموعة العمل الخ ام في آمبودي ة األلغ ات إزال يم مشترك لعملي دول المانحة    تقي اصة بال

 . 2004آانون األول عام / ديسمبر4في  1الجزء " والعاملة في هذا المجال
86  Michael L. Fleisher 2005، الهيئة الدولية للمعوقين في عام "دراسة عملية:  إزالة األلغام غير الرسمية في آمبوديا . 
تشرين الثاني /لقذائف غير المنفجرة في منطقة الميكونغ المنعقدة في سييم ريب في نوفمبرالبيان  الختامي لورشة العمل حول تعليم مخاطر األلغام وا 87

 . 2004عام 
  wwww.mineactionstandards.org انظر موقع اإلنترنت  88
 اآلراء الجديرة باالهتمام، إن معايير هيئة العمل ضد األلغام الدولية الخاصة بفريق العمل الدولي لتعليم مخاطر األلغام، وعلى الرغم من عدد من "89

تقدم نظام مصادقة وتقييم لن يؤدي، في رأينا، إال إلى المزيد من التكاليف وخلق المزيد من الطبقات البيروقراطية التي سوف تثقل على عمليات تعليم 
م مخاطر األلغام، ومؤتمر المتابعة األول الخاص بيان قدمته الحملة الدولية لحظر األلغام، واللجنة الفرعية العاملة في مجال تعلي" مخاطر األلغام،

 . 2004آانون األول / ديسمبر1باتفاقية حظر األلغام، نيروبي، 
 األلغام األرضية واألسلحة الخفيفة بهيئة  بفريق Reuben McCarthyرسالة الكترونية إلى فريق العمل الدولي لتعليم مخاطر األلغام من   90

 . 2005نيسان عام /إبريل 25اليونسيف  في نيو يورك، 
 . 98، ص2005شباط عام / فبراير9 في ,APLC/CONF/2004/5التقرير الختامي لمؤتمر المراجعة األول   91
يشمل عدد الضحايا، ألغراض البحث الذي يقوم به مرصد األلغام األرضية، األفراد القتلى أو الجرحى نتيجة حادث انفجار لغم مضاد  1 

وعندما يتضح أن هذه القذائف .  عربات، معدات متفجرة مرتجلة، قنابل شظوية وغيرها من القذائف غير المنفجرةلألفراد، لغم مضاد لل
وليس من الممكن دائمًا، من المعلومات المتوفرة في العديد .  قد تم تفجيرها بأوامر عن بعد، فإن الحادث المعني يتم استبعاده من التقرير

وعندما يتوفر مثل هذا المستوى من المعلومات التفصيلية، .  ة، نوع السالح الذي أدى إلى هذا الحادثمن الدول، التقرير بصورة مؤآد
ولكن، إذا آانت حوادث األلغام في بلد معين ناتجة فقط عن قذائف غير منفجرة، فإن .  فإنها ترد آجزء من التقرير الخاص بتلك الدولة

 . ذلك البلد يتم استبعاده من الجدول أعاله



رف ب             ر معت اطق غي اني من ي ثم دول    األرضية أيضًا ضحايا لأللغام األرضية والقذائف غير المنفجرة ف ًا آ ا دولي ه
ادة                   مستقلة ولكنها خاضعة لمراقبة مرصد األلغام األرضية نظرًا لكونها في وضع يتأثر باأللغام األرضية، أي بزي

ام     . 2004مرصد األلغام األرضية للعام      بتقريرمنطقة واحدة مقارنة     دة من         2004وقد شهد الع داد جدي  تسجيل أع
ل         .   بلدًا وسبعة مناطق   56فجرة في   ضحايا األلغام األرضية والقذائف غير المن      ي أوائ آما وردت اإلشارة أيضًا، ف

 93.، إلى ضحايا األلغام األرضية والقذائف غير المنفجرة أيضًا في إلسالفادور، زيمبابوي، وتايوان2005
 

 2005آب / أغسطس– 2004آانون الثاني /ضحايا جدد لأللغام األرضية من يناير 
مالية   أفريقيا ا الش أمريك

 لجنوبيةوا
رق  وسط آسيا/أوروبا المحيط الهادي/آسيا الش

ط مال /األوس ش
 أفريقيا

 الجزائر ألبانيا أفغانستان آولومبيا أنغوال
 مصر أرمينيا )ميانمار(بورما  إآوادور بوروندي

 إيران أذربيجان آمبوديا إلسالفادور تشاد
 العراق روسيا البيضاء الصين نيكاراغوا دجيبوتي

ة الكو و جمهوري نغ
 الديمقراطية

 األردن البوسنة والهرسك الهند فنزويال

ا    إريتريا ة آوري جمهوري
 الشعبية  

 الكويت آرواتيا

 لبنان قبرص الوس  إثيوبيا
 سوريا جورجيا نيبال  بيساو-غينيا

 اليمن اليونان باآستان  موريتانيا
 فلسطين روسيا الفيليبين  موزامبيق
رب وال سريالنكا  رواندا ل الص جب

 األسود
 الصحراء الغربية

  طاجيكستان تايالند  السنغال
  ترآيا فييتنام  الصومال
  أزبكستان تايوان  السودان
  أبخازيا   أوغندا
  الشيشان   زامبيا

  آوسوفو   زيمبابوي
  آاراباخ-ناغورنو   أرض الصومال

 .مناطق أعضاء في اتفاقية حظر األلغام: الخط البارز
 مناطق غير معترف بها دوليًا آدول مستقلة: ائلالخط الم

 
ة  ام األرضيةمقارن ر مرصد األلغ ة   بتقري ديها نتيج ن ضحايا ل دثت ع دة تح ع دول جدي ة أرب ام الماضي، ثم  للع

زويال           –حوادث تتعلق باأللغام وهي      الفادور وفن وتي، إلس ايوان      – روسيا البيضاء، دجيب ى ت اك  .   باإلضافة إل وهن
ة                        دولة آانت قد   12 ذ نهاي ذآر أي حادث من م ت ا ل  تحدثت سابقًا عن ضحايا لأللغام والقذائف غير المنفجرة، ولكنه

ي2003 دونيا       :  وه ا، مق تان، ليبيري ا، آيرغس يا، آيني يلي، إندونيس ا، تش ابقاً  (بوليفي الفيا س ة يوغس ، )جمهوري
 .ماالوي، ناميبيا، النيجر، بيرو، وأوآرانيا

دول   2005-2004ة أيضًا في الفترة لقد حدد مرصد األلغام األرضي      ة ضحايا    ) 13( عددًا من ال دون أي ب
ابقة، وتشمل                   : جديدة ناجمة عن األلغام األرضية، ولكن بضحايا ناجمة فقط عن قذائف غير منفجرة من نزاعات س

 .انزنيا، وأوآرانيابنغالدش، تشيلي، أستونيا، غواتيماال، آيرغستان، التفيا، ليبيريا، ناميبيا، بنما، البيرو، بولندا، ت
 

 حجم المشكلة
 

دد      .  لقد تم تحقيق بعض التقدم منذ البدء بتطبيق اتفاقية حظر األلغام    ن للضحايا الج دد المعل وانخفض الع
ة من                          اني بصورة بالغ ي آانت تع دول الت ي بعض ال لأللغام األرضية والقذائف غير المنفجرة انخفاضًا ملحوظًا ف

دول                     ولكن ما زالت    . هذه المشكلة  د من ال ي العدي دة ف د من الضحايا الجدي ي العدي ع  . األلغام األرضية تتسبب ف وم
                                                 

 .آاراباخ، فلسطين، أرض الصومال، تايوان، والصحراء الغربية-أبخازيا، الشيشان، آوسوفو، ناغورنو: تشمل هذه المناطق 2 



ام                   دد لأللغ ه من المحتمل اآلن أن عدد الضحايا الج اطع، إال أن ين ق االعتراف بأنه ليس من الممكن أن نعرف بيق
ام     20000 – 15000األرضية والقذائف غير المنفجرة يتراوح ما بين         تنادًا   .   في آل ع ي      واس ى المعلومات الت إل

 : فإنه من الواضح أنه2005تقرير مرصد األلغام األرضية للعام يتم تجميعها لصالح 
 
 ما زالت األلغام األرضية تشكل تهديدًا هاما، ودائمًا وبدون أي تمييز؛ •
 يشكل المدنيون الغالبية العظمى من الضحايا الجدد لأللغام األرضية؛ •
ون من              ال تقتصر مشكلة األلغام األرضي      • د تعرض مواطن كلة؛ فق ذه المش اني من ه ي تع دول الت ى ال  25ة عل

ام        (منطقة  /دولة اء وجودهم               ) بما في ذلك خمس دول خالية من األلغ ام أرضية أثن ل أو اإلصابة نتيجة ألغ للقت
 .2005-2004خارج حدود بالدهم في الفترة 

 
ذائف       2005-2004خالل الفترة    ي آل          ، آانت ضحايا األلغام األرضية والق ا زالت تسقط ف ر المنفجرة م  غي
ي   : منطقة من العالم   ي                17ف ا السوداء، ف ي أفريقي دة ف ة واح دًا ومنطق يا             14 بل ا وآس ي أوروب اطق ف ع من دًا وأرب  بل

ي الشرق األوسط      - بلدًا ومنطقة واحدة في آسيا  13الوسطى، في    ين ف منطقة المحيط الهادي، في تسع دول ومنطقت
ريكتين    وشمال أفريقيا، وفي خمس        ي األم ام األرضية أن        .  دول ف د وجد مرصد األلغ دول     33وق ين ال دًا من ب  بل

 لم تكن تشهد أي نزاع مسلح نشط 2005-2004 التي عانت من ضحايا جدد لأللغام األرضية في          58والمناطق الـ   
ذ عشر سنوات أو أ            .  خالل فترة هذا البحث  د انتهى من زاع ق ان الن د من الحاالت، آ ي العدي ل ف ر ب ي   : آث ثًال؛ ف م

 هو وجود  2005-2004لقد آان السبب وراء إضافة تلك الدول الجديدة على قائمة      .  آمبوديا، وموزامبيق وفييتنام  
 .ضحايا جدد نتيجة نزاعات سابقة، وليس بداية نزاع جديد

 
رة                ون  أيضًا مواطن    2005-2004لقد شملت ضحايا األلغام األرضية والقذائف غير المنفجرة خالل الفت

ي نزاعات                     24من   غالهم ف م النش  بلدًا، باإلضافة إلى فلسطين، أصيبوا بجروح أو قتلوا أثناء وجودهم خارج بالده
اطات ن النش ا م ظ السالم، أو غيره ام، أو حف زع ألغ ات ن لحة، أو عملي دول هي.  مس ذه ال ر، مصر، : وه الجزائ

دا،          أريتريا، فرنسا، جورجيا، الهند، إيران، العراق، إيطاليا، مو        تان، بولن دا، باآس ريتانيا، مولدوفا، المغرب، هولن
 .بريطانيا، الواليات المتحدة، أوزبكستان، وزيمبابوي/ رومانيا، روسيا، تونس، ترآيا، أوآرانيا، المملكة المتحدة 

ام   ي الع ام، ف وادث األلغ ببت ح ى أغسطس2004وتس ام أو 2005آب / وحت ة األلغ ات إزال اء عملي ، أثن
ي                 تمارين التد  ود ف ام والجن زع األلغ ى ن دًا    26ريبات العسكرية في إصابات بين القائمين عل ا،    ( بل تان، ألباني أفغانس

ان،                     ا، اليون ا، جورجي ا، إثيوبي ة، آرواتي و الديمقراطي ة الكونغ اد، جمهوري أنغوال، البوسنة والهرسك، آمبوديا، تش
ل األسود،           إيران، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيريا، موزامبيق،         دا، الصرب والجب اراغوا، روان نيبال، نيك

 ).آاراباخ، وتايوان-أبخازيا، ناغورنو(وثالث مناطق ) سريالنكا، السودان، فييتنام، واليمن
 

 جمع المعلومات عن الضحايا
 

ر             ذائف غي ية والق ام األرض حايا األلغ ن ض املة ع ات ش ى معلوم ول عل عب الحص ن الص ا زال م م
وارد                           المنفجرة، وخاصة ف   ة، أو بسبب الم اطق نائي ي من ام ف ول ألغ ي حق ًا، أو ف ًا قائم ي بلدان ما زالت تشهد نزاع

ة  دمات الصحة العام دودة لرصد خ ات،   .  المح د البيان دد قواع د الضحايا الج تعملة لتحدي مل المصادر المس وتش
يم    والسجالت الحكومية، وسجالت المستشفيات، والتقارير اإلعالمية، واستطالعات مسح ا         لمعلومات ودراسات تقي

 .المعلومات والمقابالت
 

ى         د عل ا يزي ام األرضية م د حدد مرصد األلغ ر    6521لق ذائف غي ام األرضية والق دة لأللغ  ضحية جدي
  آما تم 94). بالمائة4( امرأة 239و)  بالمائة 19( طفًال على األقل     1262، بما في ذلك     2004المنفجرة خالل العام    

د  ن25تحدي ة م كريين بالمائ أفراد عس حايا آ ه 95. الض ام ب ل ق ير تحلي  Survey Action Centre  ويش
                                                 

ام      8270في المقابل، تم تحديد  3  ر المنفجرة في الع ذائف غي ام الضحايا       .  2003 ضحية جديدة لأللغام األرضية والق ار أرق ولكن من الضروري اعتب
وفير إحصائيات للسنة            الجدد المبلغ ع   ى ت نها على أنها الحد األدنى، حيث أن العديد من الدول التي تعاني إلى حد آبير من مشكلة األلغام لم يكن قادرًا عل

ارير باإل  .   ضحية في العام الماضي2189 ضحية مقارنة بـ    261بأآملها أو للبلد بأآمله، مثًال، العراق، حيث تم التبليغ عن            ى   وتكتفي بعض التق شارة إل
ام       .  مقتل أو إصابة عدد من األشخاص بدون إعطاء رقم محدد؛ ومثل هذه التقارير وغيرها التي تعطي أرقامًا تقديرية فقط ال يتم إدخالها في المجموع الع

ه                   ك أن ط؛ ذل ى فق ال جنس الضحايا       آما أن   األرقام الخاصة بضحايا األلغام من النساء واألطفال يجب النظر إليها على أنها الحد األدن تم إغف ا ي رًا م  آثي
 .وأعمارها في التقارير الخاصة بهذا األمر

رًا       .   بالمائة من الضحايا العسكريين في العام الماضي 14 يشكل هذا الرقم زيادة هامة في مقابل أقل من  4 ذا مؤش ام األرضية ه ر مرصد األلغ وال يعتب
وفرة      على تغيير، إجمالي، في تأثير مشكلة األلغام األر        ة المعلومات المت غ     .  ضية على المدنيين، بل يعكس على األرجح نوعي تم التبلي إن الضحايا التي ي

ة   .  عنهم في الدول التي تعاني من األلغام، حيث اإلعالم هو المصدر األساسي للمعلومات، هم غالبًا من العسكريين                ة آلي مثًال، في آولومبيا، حيث تم إقام
لحًا، شكل العسكريون نسبة         لجمع المعلومات وحيث الب     ًا مس د يشهد نزاع ة من مجموع    71ل ام       863 بالمائ ا في الع غ عنه م التبلي  63 (2004 ضحية ت

ا       ).  2002 بالمائة في العام     49،  2003بالمائة في العام     غ عنه ة  13و يشكل مجموع ضحايا األلغام األرضية والقذائف غير المنفجرة التي تم التبلي  بالمائ



المسجلة  " بالمائة من جميع الضحايا       96 إلى أن    2000 بلدًا منذ العام     13الستطالعات لتأثير األلغام األرضية في      
      96.المائة من النساء ب12 عامًا، و 15 بالمائة من األطفال الذين تقل أعمارهم عن 24آانت من المدنيين، " حديثًا

ي         6521ولكن، من الضروري أن نتذآر أن الرقم          ط الضحايا الت ا      يمثل فق غ عنه تم التبلي ي      ي  وال يأخذ ف
ا غ عنه ي ال يبل دة الت ار الضحايا العدي ي  .  االعتب ل أو اإلصابة ف دول، للقت ن ال د م ي العدي دنيون، ف ويتعرض الم
غ عن                    مناطق نائية بعيدة عن أي شكل من أشكال ا         تم التبلي دول ال ي ي بعض ال ائل االتصاالت، وف اعدة أو وس لمس

 .اإلصابات ألسباب عسكرية أو سياسية
ام           حايا األلغ ن ض ة ع حيحة والراهن ات الص ة المعلوم ى أهمي ر عل ديدًا أآب ات اآلن تش ع الحكوم تض

اجين، ولضمان                 تم       والناجين من األلغام وذلك من أجل أن نفهم بصورة أفضل احتياجات الن وارد المحدودة ي أن الم
ا تكون               ر م ات عن حوادث            .  استخدامها بأفضل السبل نجاعة حيث الحاجة إليها هي أآث ع المعلوم ًا جم تم حالي وي

ن   اني م ي تع دول الت ن ال دودًا م زال مح ا ي ه م ادة ولكن ي الزي ذ ف دد آخ ي ع ا، ف ام وتخزينه ام وضحايا األلغ األلغ
ر  .  المعلومات للعمل ضد األلغام أو أية قاعدة بيانات مشابهة     األلغام، وذلك باستعمال نظام إدارة       دًا و  33وقد ذآ  بل

، أنها تستعمل نظام 2005-2004 بلدًا و ثماني مناطق أبلغت عن ضحايا جدد لأللغام في           58ست مناطق، من بين     
 20واستطاع   .  ضحايا إدارة المعلومات للعمل ضد األلغام أو قاعدة بيانات مشابهة أخرى، وذلك لتسجيل بيانات ال             

نة                             ات لس ام األرضية ببيان د مرصد األلغ ذآورة أعاله، تزوي اطق الم دول والمن ين ال بلدًا وثالث مناطق فقط من ب
ام عامل               .  آاملة أو بيانات جمعت في جميع المناطق التي تعاني من األلغام           ديها نظ وفر ل ي يت دول الت ي ال وحتى ف

ام إدارة المعلومات للعمل ضد     .   يتم التبليغ عن جميع ضحايا األلغاملجمع المعلومات، فإنه من المحتمل أال     إن نظ
األلغام لديه القدرة على تسجيل بيانات ضحايا األلغام؛ ولكن نقص الموارد البشرية والمالية قد يمنع أحيانًا، بحسب                 

ات عن         .  التقارير، استعمال هذا النظام بشكل فعال      ع البيان ولى جم ي تت ات الت ز     إن الجه ام هي مراآ ضحايا األلغ
ة،    ر الوطني ليب األحم ر والص الل األحم ات اله ر، جمعي ليب األحم ة للص ة الدولي ام، اللجن د األلغ ل ض العم

ة  ر الحكومي ات غي يف، وبعض المنظم ًا   .  اليونيس ر أيض ام األرضية تعتب أثير األلغ ح ت تطالعات مس ا أن اس آم
ديثاً    ا"مصدرًا جيدًا للمعلومات عن الضحايا والناجين   نهم ح غ ع م التبلي ى أن      ".  لذين ت ع يشير إل ن، يبقى الواق ولك

ة، وفي بعض الحاالت تكون                         ر آامل عملية جمع البيانات، في العديد من الدول التي تعاني من األلغام، مازالت غي
ام، باإلضاف                          .  معدومة إلى حد خطر    غ عن حوادث األلغ ي التبلي الغ ف وي بوجود نقص ب ال ق اك احتم ا أن هن ة آم

 .أيضًا إلى عدم صحة البيانات أو تكرارها
ام      2004لقد انخفض عدد الضحايا الجدد المعلن عنها في العام            ة بالع ر من        2003 مقارن ي الكثي ك ف  وذل

ان وسريالنكا                           وال، لبن ل أنغ ي بعض الحاالت، مث ًا ف ذا االنخفاض ملحوظ ان ه .  الدول التي تعاني من األلغام، وآ
ى                ويبدو في بعض الحاالت أ     درة عل ن االنخفاض الكبير في عدد الضحايا الجدد المعلن عنها هو نتيجة انخفاض الق

دا      ا، وأوغن ي حاالت أخرى،       .  القيام بجمع شامل للبيانات آما هو الحال في إريتريا، إثيوبي ؤدي النزاعات ف ا ت آم
تقرار              ى          مثل بورما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، و العراق؛ وانعدام األمن واالس ل السودان، إل ي حاالت مث ف

 .إعاقة جمع البيانات وتبادل المعلومات
ر نتيجة                    2004وحيثما سجلت التقارير، في العام        د آبي ى ح دو إل ذا يب إن ه ، ارتفاعًا في عدد الضحايا، ف

ا          اد، غيني دي، تش ا، بورون ل أرميني ات، مث ع البيان ائل جم ى     -تحسين وس ق، باإلضافة إل او، األردن، وموزامبي بيس
ات  .  أرض الصومال ع البيان ائل جم ين وس إن تحس ا ف ين، الصومال، وترآي تان، الفيليب ا، الباآس ي آولومبي ا ف أم

داد ضحايا                     ي أع باإلضافة إلى زيادة التوتر واتساع نطاق النزاعات يبدو أنها ساهمت جميعها في ارتفاع ملحوظ ف
ة،       آما أدت عوامل أخرى، م    .  2004األلغام المعلن عنهم في العام       ادة النشاطات الزراعي نقالت السكان، زي ل ت ث

ى          ونمو التجارة في المعادن الخردة إلى زيادة عدد الضحايا المعلن عنها في دول مثل آمبوديا والوسن باإلضافة إل
 .آاراباخ-ناغورنو

ات لضحايا األلغ                    2004فيما يلي بعض النتائج للعام        دة بيان ا قاع وفر فيه ي تت اطق الت دول والمن ام  من ال
 .2003تم ترتيبها تنازليًا بحسب أرقام الضحايا مع اإلشارة إلى التغيير الحاصل مقارنة بالعام .  األرضية

 2003 في العام 772 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 898في آمبوديا،  •
.  2003 في العام    1018، انخفاض من الرقم     UNMACA ضحية معلن عنها من خالل       878في أفغانستان،    •

 . ضحية جديدة آل شهر100ا زال التقدير، مع ذلك، أن هناك حوالي وم
 .2003 في العام 724 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 863في آولومبيا،  •
 .2003 في العام 235 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 320في بوروندي،  •

                                                                                                                                            
ى            . 2004المبلغ عنها في تقرير مرصد األلغام األرضية للعام  من الضحايا    ؤثر عل ا ت ة من الضحايا العسكريين في آولومبي إن النسبة العالي الي، ف وبالت

ا، وهي ب       .  النسبة العالمية الشاملة للضحايا العسكريين مقابل الضحايا من المدنيين     نعم   وفي المقابل، آانت نسبة الضحايا من العسكريين في آمبودي د ي ل
 . ضحية898بالسالم، ال تتجاوز واحد بالمائة من مجموع 

ة  ( ، إلى مرصد األلغام األرضية Survey Action Centre بريد الكتروني من مايك آندلين، مدير االستطالعات في   5 اقين الدولي اريخ  ) هيئة المع بت
بتمبر7 ول / س ن أ .  2005أيل ام األرضية م أثير األلغ تطالعات ت ائج اس ا،   نت اد، إريتري ا، تش ك، آمبودي نة والهرس ان، البوس وال، أذربيج تان، أنغ فغانس

ـ  " المسجلة حديثًا"المقصود بالضحايا .  إثيوبيا، لبنان، موزامبيق، الصومال، تايالند، واليمن   اريخ     24هي تلك التي سجلت خالل ال ل ت رة قب  شهرًا األخي
     .االستطالع



 .2003 في العام 270 ضحية معلن عنها، انخفاض من الرقم 195في أنغوال،  •
 .2003 في العام 128 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 194في الوس،  •
 .       2003 في العام 209 ضحية مدنية مسجلة لدى يونيسيف، انخفاض من الرقم 94في الشيشان،  •
 .2003 في العام 50 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 63في أرض الصومال،  •
 .2003 في العام 127 ، انخفاض من الرقم NMAO ضحية مسجلة لدى  62في السودان،  •
 .2003 في العام 99 ضحية معلن عنها، انخفاض من الرقم 56في سريالنكا،  •
 .2003 في العام 233 ضحية معلن عنها، انخفاض من الرقم 50في جمهورية الكونغو الديمقراطية،  •
 .2003لعام  في ا54 ضحية معلن عنها، انخفاض من الرقم 43في البوسنة والهرسك،  •
 .2003 في العام 21 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 34آاراباخ، -في ناغورنو •
 .2003 في العام 18 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 32في تشاد،  •
 .2003 في العام 28 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 32في أذربيجان،  •
 .2003 في العام 62 المؤقتة، انخفاض عن الرقم  ضحية معلن عنها في منطقة األمن30في اريتريا،  •
 .2003 في العام 12 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 30بيساو، -في غينيا •
 .2003 في العام 14 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 30في موزامبيق،  •
ام    39 ضحية معلن عنها في تيجري وعفار فقط، انخفاض من الرقم            27في إثيوبيا،    • ي الع ي حين     2003  ف ، ف

 .2003 ضحية في العام 297سجل استطالع تأثير األلغام األرضية 
ا،     • رقم              25في ألباني اع من ال ا، ارتف ن عنه ام      4 ضحية معل ي الع ا      2003 ف ي       20؛ من بينه  ضحية سقطت ف

 .حادث واحد خالل دورة تدريب
 .2003 في العام 29 ضحية معلن عنها، انخفاض من الرقم 24في تايالند،  •
 .2003 في العام 9 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 20آرواتيا، في  •
 .2003 في العام 19 ضحية معلن عنها، انخفاض من الرقم 17في السنغال،  •
 .2003 في العام 18 ضحية معلن عنها، انخفاض من الرقم 17في اليمن،  •
 .2003 في العام 19 ضحية معلن عنها، انخفاض من الرقم 14في آوسوفو،  •
 .2003 في العام 26 ضحية معلن عنها، انخفاض من الرقم 14لبنان، في  •
 .2003 في العام 12 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 14في طاجيكستان،  •
 .2003 في العام 7 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 12في رواندا،  •
رقم    ضحايا لقذائف غير منفجرة ولكن ال ضحايا ألغام معلن عنها 5في البيرو،    • ام   21، انخفاض من ال ي الع  ف

2003. 
، انخفاض من  2004 ضحايا لقذائف غير منفجرة ولكن ال ضحايا ألغام معلن عنها في العام           4في زيمبابوي،    •

 .2003 في العام 26الرقم 
 

ام األرضية    ن ضحايا األلغ ط ع دودة فق ات مح ع بيان تم جم ام، ي ن األلغ اني م ي دول أخرى تع ر /وف ذائف غي الق
ر ارير  المنفج فيات، تق ة، المستش ر الحكومي ات غي ة والمنظم ات الدولي ة، الهيئ ات الحكومي وزارات والهيئ ن ال ة م

ام             وفرة،     .  وسائل االعالم، االستطالعات، وحمالت تلك الدول التابعة لـلحملة العالمية لحظر األلغ ات المت إن البيان
ام األرضية            في بعض الحاالت، تكون أقل بكثير من التقديرات الخاصة بعدد ا           ى أو المصابين من األلغ ألفراد القتل

 .في آل عام
 .2003 في العام 270 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 295في الهند،  •
ام        2189 ضحية معلن عنها، أقل بكثير من الرقم         261في العراق،    • ي الع ن ف دم       2003 المعل ، ولكن بسبب ع

نه من المحتمل أن يكون عدد الضحايا المعلن عنها أقل بكثير من  توفر نظام مراقبة والحالة األمنية السائدة، فإ      
أوامر عن             . الواقع وقد سقط العديد من الضحايا بسبب معدات متفجرة مرتجلة، ويبدو أن معظمها يتم تفجيره ب
 .بعد

بر ؛ ويعتقد أن الرقم الحقيقي هو أآ2003 في العام 220 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم      238في فيتنام،    •
 .بكثير

 .2003 في العام 138 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 195في الباآستان،  •
 .2003 في العام 67 ضحية معلن عنها، ارتفاع آبير من الرقم 184في ترآيا،  •
 .2004 ضحية معلن عنها في وسائل االعالم خالل األشهر الستة األولى من العام 132في نيبال،  •



ران،  • ي إي رقم  ضحية معل109ف ن ال اض م ا، انخف ام 135ن عنه ي الع ز النشاط ضد 2003 ف ن مرآ ؛ ولك
ي                            ومين ف ام األرضية آل ي ل أو اإلصابة من األلغ ة أشخاص يتعرضون للقت در أن ثالث ران يق األلغام في إي

 .إيران
 .2002 في العام 75 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 91في الصومال،  •
 .علن عنها؛ ولكن يعتقد أن الرقم الحقيقي هو أآبر بكثير ضحية م82) ميانمار(في بورما  •
 .2003 في العام 50 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 53في جورجيا،  •
 .2003 في العام 21 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 47في الفيليبين،  •
 .2003 في العام 64 ضحية معلن عنها، انخفاض من الرقم 31في أوغندا،  •
 .2003 في العام 6 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 27ن، في األرد •
 .2003 في العام 23 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 26في فلسطين،  •
 .2003 في العام 12 ضحية معلن عنها، ضعف الرقم 24في اليونان،  •
 .2003 في العام 2 ضحية معلن عنها، ارتفاع آبير من الرقم 20في الكويت،  •
 .2003 في العام 9 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 16لبيضاء، في روسيا ا •
 .2003 في العام 8 ضحية معلن عنها، ارتفاع من الرقم 15في أرمينيا،  •
 

ي آل     2005وما زالت ضحايا األلغام األرضية والقذائف غير المنفجرة تسقط في العام          ا ف  ويتم االعالن عنه
 :منطقة في العالم، بما في ذلك

 
ا،   في آم  • ة         594بودي ة يوني ى نهاي ا حت ن عنه دة معل ران،  / ضحية جدي ل  2005حزي ن   596، مقاب  ضحية معل

 .2004عنها خالل الفترة ذاتها في العام 
 .2005آب، / أغسطس1 ضحية جديدة معلن عنها حتى 510في آولومبيا،  •
ام     حزيران، زيادة مقارنة    / ضحية جديدة معلن عنها حتى نهاية يونية       491في أفغانستان،    • بالفترة نفسها من الع

2004. 
 .تموز/ ضحية جديدة معلن عنها حتى نهاية يولية127في الوس،  •
 .تموز/ ضحية جديدة معلن عنها حتى أوائل يولية82في الباآستان،  •
 .تموز/ ضحية جديدة معلن عنها حتى يولية81في فيتنام،  •
ار، أي   / ضحية جديدة حتى مايو    54مع تسجيل   في الفيليبين، ارتفع عدد الضحايا المعلن عنها ارتفاعًا آبيرًا           • أي

 . بأآمله2004أآثر من مجموع الضحايا المعلن عنها خالل العام 
 . ضحية جديدة معلن عنها خالل األشهر الستة األولى من العام50في السودان،  •
 .آب/ ضحية جديدة معلن عنها حتى أغسطس38في أرض الصومال،  •
 .2004ها في األشهر الستة األولى، انخفاض آبير مقارنة بالعام  ضحية جديدة معلن عن36في أنغوال،  •
ة،  • و الديمقراطي ة الكونغ ي جمهوري ام 21ف ن الع ى م ة األول ا خالل األشهر الثماني ن عنه دة معل  ضحية جدي

2005. 
 .آب/ ضحية جديدة معلن عنها حتى نهاية أغسطس20في موزامبيق،  •
ا ا         • ع      في اليمن، ارتفع عدد الضحايا المعلن عنه رًا م ًا آبي ى أغسطس    19رتفاع دة حت ، 2005آب / ضحية جدي

 . بأآمله2004أي أآثر من مجموع الضحايا المعلن عنها خالل العام 
 .تموز/ ضحية جديدة حتى نهاية يولية14في آرواتيا،  •
ة 14في رواندا، ارتفع عدد الضحايا المعلن عنها ارتفاعًا آبيرًا مع          • ران  / ضحية جديدة حتى يوني  ،2005حزي

 . بأآمله2004أي أآثر من مجموع الضحايا المعلن عنها خالل العام 
ام   / أبريل30 ضحية جديدة معلن عنها حتى 14في طاجيكستان،    • ه للع  2004نيسان، أي نفس العدد المعلن عن

 .بأآمله
ا • ي غيني او، -ف ة أغسطس 12بيس ى نهاي ا حت ن عنه دة معل ام / ضحية جدي ة بالع اض ملحوظ مقارن آب، انخف

2004. 
 

ام األرضية    دد      .  إن عدد الضحايا الجدد هو مجرد مؤشر صغير لمشكلة األلغ ة هو ع ر أهمي األمر األآث
ام األرضية    .  الناجين من األلغام الذين يحتاجون للمساعدة ولهم الحق في الحصول عليها        إن عدد الناجين من األلغ

ام ا               االرتفاعيستمر في    دد الضحايا الجدد لأللغ رغم من أن ع ي               على ال ي انخفاض ف نهم هو ف ن ع ألرضية المعل
 .العديد من الدول التي تعاني من األلغام األرضية



ولكن المزيد من المعلومات أصبح اآلن       .  وال يعرف حتى اآلن العدد الدقيق للناجين من األلغام في العالم           
ات        ع البيان ات جم ادة عملي ام األرضية وزي أثير األلغ وفرًا من خالل استطالعات ت ام   . مت د تمكن مرصد األلغ  لق

اطق   97 بلداً 97 شخصًا من الناجين من األلغام في        247750األرضية من تحديد     رغم من أن       .   وثمانية من ى ال وعل
د أصيبوا من                         انوا ق اجين آ بعض هذه الحوادث تعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الغالبية العظمى من الن

ام      100000 الرقم ال يشمل األعداد المقدرة بنحو وهذا.  منتصف السبعينات فما بعد  اجين من األلغ ر من الن  أو أآث
رن الماضي، أو  بعينات من الق ي الس ام ف ي فيتن اء الحرب ف ذين أصيبوا أثن ود األجانب ال تان، أو الجن ي أفغانس ف

ي             دد الموجودين اآلن    وال يعرف ع    .  1990الغزو السوفياتي ألفغانستان في الثمانينات، أو حرب الخليج األولى ف
ًا            . على قيد الحياة من بين هؤالء الناجين المعلن عنهم         ذين غالب وإذا أخذنا بعين االعتبار العدد الكبير من الضحايا ال

ا                         راوح م وم يت الم الي ي الع لم يتم تسجيلهم على االطالق، فإنه من المعقول االفتراض بأن عدد الناجين من األلغام ف
 . ألف شخص400 – 300بين 

إن الكثير من الدول التي لم تسجل أي عدد من الضحايا الجدد لأللغام ما زال لديها أعداد من الناجين من                      
ـ       .  األلغام األرضية الذين هم بحاجة مستمرة للمساعدة        ى ال ن عن وجود حوادث             58وباالضافة إل ي أعل ة الت  دول

 دولة أخرى يوجد    63غام األرضية من تحديد     ، تمكن مرصد األل   2005 – 2004قذائف غير منفجرة خالل     / ألغام  
ام   ن ألغ اجون م ا ن ك   / فيه ي ذل ا ف رة بم ر منفج ذائف غي رض   15ق ث تع ام حي كلة األلغ ن مش اني م ة ال تع  دول

ام             ذ الع ام من ل     1999مواطنوها لإلصابة أثناء وجودهم في الخارج في حوادث ألغ ا قب ين اصيب مواطنوه ، ودولت
نهم        ، وثالث دول لديها   1999العام   ة معلومات إحصائية ع وفر أي ام ولكن ال تت ي   .   ناجون من األلغ إن حوالي ثلث

اجين  / تعاني إلى حد ما من مشكلة األلغام األرضية– بلدًا 121 –الدول في العالم     القذائف غير المنفجرة وقضية الن
 .من األلغام

 
 تلبية احتياجات الناجين

 
ة حظر األل   ي اتفاقي دول األعضاء ف ت ال اعدة  وافق ألة مس ل لمس امل ومتكام ارب ش ز تق ى تعزي ام عل غ

ام األرضية     ي أن   .  الضحايا والذي يرتكز على تعريف ثالثي المستويات لضحية األلغ ذا يعن ام  "وه " ضحية األلغ
إن    .  يشمل األفراد الذين تأثروا مباشرة باأللغام، وعائالتهم، والمجتمعات التي تعاني من مشكلة األلغام             الي، ف وبالت

ائالت   مس راد، والع ا األف تفيد منه ي يس اطات الت ن النش ع م ال واس ا مج ى أنه ا عل ر إليه حايا ينظ اعدة الض
ام       في تقرير   " مساعدة الناجين "  لقد تم استعمال التعبير       98.والمجتمعات ليصف  2005مرصد األلغام األرضية للع

أثروا مبا   ذين ت راد ال ة لألف دول والموجه ارير ال ي تق واردة ف اطات ال امالنش وادث ألغ رة بح ن .  ش إن المقصود م
 .هو التشديد على هذا الفرق في المعنى" الشخص الناجي"استعمال تعبير 

ر من                م جزء من مجموعة أآب وباإلضافة إلى ذلك، لقد أدرآت الدول األعضاء أن الناجين من األلغام ه
ود الخاصة بمساعدة الضحايا يجب أال               تثني األشخاص الجرحى أو        األشخاص الجرحى والمعاقين، وأن الجه  تس

ى أن            . المعاقين نتيجة قضايا أخرى    ة األول ؤتمر المراجع ؤتمر     " وقد لحظ التقرير النهائي لم اجم عن الم زخم الن ال
ة األشخاص                             ى آاف ام األرضية باإلضافة إل ة ضحايا األلغ ز رفاه اح الفرصة لتعزي د أت لمساعدة ضحايا األلغام ق

اقيناآلخرين الجرحى بسبب الحروب وا  ات 99."ألشخاص المع ام األرضية المعلوم وفر نشرة مرصد األلغ   وت
دد              ن، ع ا أمك ة وتحدد، حيثم بشأن التسهيالت المتاحة لألشخاص من ذوي العاهات بغض النظر عن سبب اإلعاق

 .الناجين من األلغام الذين يستفيدون من هذه الخدمات
ام وا   ن األلغ اجين م ه الن ي تواج اآل الت ة المش زداد إن معرف اعدتهم ت وفرة لمس رامج المت هيالت والب لتس

ى بعض االحتياجات             .  بشكل متواصل  ام األرضية ال يملكون فرصة الوصول إل اجين من األلغ إن العديد من الن
ة                : األآثر أساساً  ى دخل، الرعاي األمن الغذائي، الحصول على المياه، المسكن الكافي، الطرق، وسيلة الحصول عل

اجين                الصحية، وفرصة الح   د من الن ا العدي ي يحتاجه اجين   .  صول على خدمات إعادة التأهيل مدى الحياة الت إن الن
 .من األلغام وغيرهم من األشخاص المعاقين هم من بين أآثر المجموعات فقرًا في آل مجتمع

ذه         تمر ه ان تس ن األحي ر م ي الكثي د، وف ة األم ات طويل ي احتياج ام ه ن األلغ اجين م ات الن إن احتياج
اة    اال ى مدى الحي ع بصورة           .  حتياجات عل ر ضمن المجتم ه ال يعتب ًا أن ي غالب ا تعن بة لشخص م ة بالنس إن اإلعاق

كل     اقين بش دمات لألشخاص المع دم الخ ث تق ري، بحي ي أو خي ار طب ديًا ضمن إط اعدة تقلي ون المس ة، وتك آامل
ع      ة المجتم وق ال                .  معزول عن بقي ى حق ى عل زًا عل ذا المسار ترآي م يتضمن ه اهمة        ل ى المس اتهم عل اقين وطاق مع

ات األشخاص                  .  آأشخاص نشطين في المجتمع    اقين بتنظيم أنفسهم ضمن منظم ام األشخاص المع وبالتالي، فقد ق
                                                 

ا،   : ن األلغام والقذائف غير المنفجرة في  لقد تم تحديد أشخاصًا ناجين م 6 ا، ليثواني بوليفيا، بلغاريا، آوستا ريكا، إستونيا، هنغاريا، آينيا، إندونيسيا، التفي
 .مونغوليا، نيجيريا، بنما، جمهورية الكونغو، سورينام، تانزانيا، وتيمور ليستي، وذلك باإلضافة إلى الدول التي تعاني من األلغام األرضية

مم المتحدة، التقرير النهائي، مؤتمر المراجعة األول للدول األعضاء في ميثاق الحظر على استعمال األلغام المضادة لألفراد وتكديسها، وانتاجها، األ  7
شباط / فبرايرAPLC/CONF/2004/5 ،9، 2004آانون األول /  ديسمبر3 –تشرين الثاني / نوفمبر29ونقلها، وتدمير هذه األلغام، نيروبي، 
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ع بحيث                      ر المجتم ك بهدف تغيي اقين، وذل وق المع ى أساس حق ة عل ة قائم ة لإلعاق المعاقين لتعزيز نظرة اجتماعي
، وهو أيضًا    "ال نشاط يتعلق بنا بدون مشارآتنا     "عار هذه الحرآة بعبارة     ويتلخص ش .  يصبح أآثر شموًال للمعاقين   

إن التوجه األآثر شيوعا لمعالجة مسألة اإلعاقة هو التوجه ثنائي المسار،           . المبدأ الموجه للجدل القائم بشأن اإلعاقة     
ى مخ            ة األساسية عل ع والتنمي دم    الذي يستند إلى جعل قضايا اإلعاقة في صميم قضايا المجتم تويات، وع تلف المس

 .تجاهل االحتياجات الخاصة، في نفس الوقت، لألشخاص المعاقين
ا ضمن                 ام يجب النظر إليه اجين من األلغ ة للن اعدات المقدم دول األعضاء أيضًا أن المس لقد أدرآت ال

ام يجب أن تكون     واتفق األعضاء على أن المساعدات المقدمة لضحايا األلغ       .  اإلطار األوسع للتنمية ونقص التنمية    
تدامتها ولتجنب العزل                 ك لضمان اس د وذل ة األم ة طويل متكاملة مع استراتيجيات تخفيض الفقر ومخططات التنمي

 100.غير الضروري للناجين من األلغام
ادة      ي الم ام، ف ر األلغ ة حظ ترط اتفاقي رة 6تش ديم     "، أن 3، الفق ك، بتق ى ذل ادرة عل ة، ق ل دول وم آ تق

اجين       ..."  ا األلغام وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيًا واقتصاديًا        المساعدة لرعاية ضحاي   ويستفيد اآلن العديد من الن
ألة مساعدة الضحايا              رهم، الموجه لمس ك،   . من األلغام من تنامي االهتمام، من جانب الدول األعضاء وغي ع ذل وم

ى                   ى الحصول عل ادرين عل ر ق ون غي أهيلهم         إن الكثير من الناجين من األلغام ال يزال ادة ت ة إلع  التسهيالت الالزم
ى أن                   اريرهم إل ي تق ة ف ودمجهم في المجتمع بشكل تام، ويشير العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولي

م       .  نقص التمويل، وخاصة التمويل طويل األمد، يحد من عملياتهم ومن استدامة برامجهم            ثمة تفهم أآبر لمدى حج
اقين                  المشكلة، ولحقيقة أن     ي احتياجات المع د من أن تلب ا زالت أبع ًا م ة حالي د من    .  البرامج القائم دو أن المزي ويب

 .المساعدات الخارجية ما زال مطلوبًا من أجل توفير الرعاية وإعادة التأهيل للناجين من األلغام
 

 قدرة الدول التي تعاني من األلغام على تقديم المساعدات للناجين من األلغام األرضية
 

اعدات        ي المس ية ف تة األساس ى العناصر الس د عل ة األول التأآي ؤتمر المراجع ائي لم ر النه اد التقري أع
ماني واألطراف              : لضحايا األلغام األرضية   ل الجس ادة التأهي جمع البيانات، الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة، إع

ادة اال           اعي، إع دماج االجتم ة          الصناعية، الدعن النفسي وإعادة االن وانين والسياسات العام دماج االقتصادي، والق ن
 101.المتعلقة باإلعاقة

ل                               ه تحلي ا يتطلب ام األرضية ال يستطيع اإلحاطة بم ا نشرة مرصد األلغ وم به ي تق إن نطاق البحوث الت
ات    ن أجل التصدي الحتياج ام م كلة األلغ ن مش اني م ي تع دول الت دى ال وفرة ل ات المت ود واالمكان تفصيلي للجه

ي           .  جين من األلغام األرضية، والمعاقين بشكل عام      النا وفرة ف ات المت ر  واستنادًا لتحليل آمي خالص للمعلوم تقري
بعض احتياجات         2005مرصد األلغام األرضية للعام      ، فإنه يبدو أن معظم الدول تتوفر لديها التسهيالت للتصدي ل
 .الناجين من األلغام األرضية

ام          ر                ولكن، تأآد لدى مرصد األلغ اجين يعتب ر من جوانب المساعدة للن دًا أو أآث ًا واح األرضية أن جانب
ي                        ك ف اقين، وذل رهم من المع ام وغي اجين من األلغ ى     51غير آاٍف، حسب التقارير، لتلبية احتياجات الن ة عل  دول

ي           58األقل من بين     ام ف ديها ضحايا جدد لأللغ اطق    2005 – 2004 دولة أعلنت أن ل تة من ى س ي  ، باإلضافة إل  ف
ام،                    .  العالم اني من األلغ وحتى عندما تتوفر الخدمات، فإنها غالبًا ما تكون على مسافات بعيدة من المناطق التي تع

ى حد ال                           ة إل ة الكلف ا عالي اجين، أو أنه د من الن األمر الذي يجعل الوصول إلى هذه الخدمات أمرًا غير ممكن للعدي
ة          يستطيع الناجون تحمله، أو أنها غير متاحة ل        ة بحت ا زالت    .  مجموعة أو أخرى من الناس ألسباب بيروقراطي وم

ة              ى من حيث األهمي ة األول ي المكان ام ف اجين من األلغ ادة  –المساعدات في المجال الذي وضعه العديد من الن  إع
 . غير متوفرة في العديد من الدول–االندماج االقتصادي 

ام األرض      د األلغ ا مرص ام به ي ق اث الت دد األبح ي وتح ية  2005 – 2004ية ف اآل األساس س المش  نف
 :المسجلة في السنة السابقة

ة                         • اطق ريفي ي من ام يقيمون ف اجين من األلغ ة من الن ة، ولكن الغالبي توجد معظم الخدمات في المراآز المديني
 .حيث يتمرآز التلوث من األلغام إلى أقصى حد

 .جهيزات الخاصة بعالج الكسوريتم توجيه معظم الموارد نحو الرعاية الطبية وتوفير الت •
 .تتوفر المساعدات في مجال الدعم االجتماعي والنفسي وإعادة االندماج االقتصادي بشكل محدود فقط •
يعاني العديد من الدول التي تواجه مشكلة األلغام من نقص في األشخاص المدربين بشكل آاًف لتقديم الرعاية                  •

ع   ماني، وتتطل ل الجس ادة التأهي ة وإع ة   الطبي ر الحكومي ات غي ة، والمنظم ات الدولي ى المنظم دول إل ذه ال ه
 .وهيئات األمم المتحدة للمساعدة في تقديم الخدمات للناجين من األلغام
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ى             • غالبًا ما تفتقر المنظمات غير الحكومية المحلية والبنى التحتية المتعلقة بالصحة وإعادة التأهيل الجسماني إل
 .واصلة البرامج بعد أن تنسحب المنظمات الدوليةالموارد المالية والقدرة على م

تتسبب النزاعات القائمة، وما ينجم عنها من قضايا أمنية في بعض الدول التي تعاني من األلغام، في الحد من       •
 .قدرة الحكومة والهيئات الدولية على تقديم المساعدات للناجين من األلغام األرضية حدًا شديدًا

ام                    ما زالت األوضاع االقت    • ًا أم ام تشكل عائق اجين من األلغ صادية للعديد من الدول التي تعاني من األلغام والن
 .توفير المساعدات الكافية

 
 جمع البيانات

 
ـ  ) في اتفاقية حظر األلغام(أقرت الدول األعضاء     وفر    "خالل مؤتمر المراجعة األول ب ة وضرورة ت قيم

وفر  بيانات دقيقة وراهنة بشأن عدد اإلصابات الجدي    دة من األلغام، ومجموع الناجين واحتياجاتهم المحددة، ومدى ت
ارير       102... "أو انعدام الخدمات الموجودة للتصدي الحتياجاتهم ونوعية هذه الخدمات           ي تق ات، ف وفر المعلوم   وتت

ام                    ام األرضية للع ر مرصد األلغ م    ، بشأن التسهيالت      2005الدول التي تعاني  من األلغام الواردة في تقري ي ت الت
ذه          .  تحديدها على أنها تساعد الناجين من األلغام األرضية وغيرهم من المعاقين           ز ه وقد طلب من العديد من مراآ

اجين              ان عدد الن م آ ابقة، وآ نة الس ي الس اعدتهم ف ذين تمت مس التسهيالت أن تقدم تقريرًا بشأن عدد األشخاص ال
 األلغام األرضية دائمًا الحصول على هذه المعلومات، آما أن          ولم تستطع نشرة مرصد   .  بينهم من األلغام األرضية   

اوية                  اقين بصورة متس .  بعض مراآز الخدمات ال تحتفظ بسجالت عن سبب اإلصابة،  حيث تتم معالجة جميع المع
ات                 رغم من       .  وذآرت بعض هذه المراآز أنه ال تتوفر لديها القدرة على تسجيل أي نوع من البيان ى ال ن، وعل ولك

ذا، ية    ه ام األرض أن ضحايا األلغ ات بش ن المعلوم دة م ة جي دينا آمي وفر ل ه تت ذه  .   فإن ي أن ه كلة ه ن المش ولك
ا                       ا وتحليله ات، وتجميعه ق من صحة البيان المعلومات ال يتم جمعها بصورة منتظمة أو مرآزية بحيث يمكن التحق

رًا    وعلى أية حال، وفيما نقر بأن البيانات المتوفرة ال يمكن     .  بشكل فعال  دم مؤش ا تق  إطالقًا اعتبارها آاملة، إال أنه
 .عن المجاالت التي تحتاج إلى المزيد من االهتمام من أجل تقديم المساعدات للناجين من األلغام األرضية

ام                 ام األرضية للع إن المعلومات المتوفرة بشأن أعمال المساعدة للناجين والواردة في تقرير مرصد األلغ
ن اعتب2005 ض          ال يمك اطات بع ة بنش ات الخاص ل أن المعلوم ن المحتم واحي، وم ع الن ن جمي املة م ا ش اره

م             المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تقدم بعض الخدمات والنشاطات التي تقوم بها الهيئات الحكومية ل
انب الهيئات والمنظمات ويرحب مرصد األلغام األرضية بالمزيد من المعلومات من ج        .  يتم ذآرها في هذا التقرير    

ذا                         ة من ه داد القادم ي األع اجين لنشرها ف اعدات للن ديم المس الحكومية وغير الحكومية عن نشاطاتهم الخاصة بتق
رًا عن                  .  التقرير دم مؤش ا، أن يق وم به ي يق ومع هذا، فإن مرصد األلغام األرضية قد حاول، من خالل األبحاث الت

ام              التقدم الذي تم تحقيقه والمشاآل ا      اجين من األلغ ا  .  لتي يواجهها العاملون في مجال التصدي الحتياجات الن وفيم
 .2005 وأوائل العام 2004يلي أمثلة على بعض النتائج األساسية والتطور الحاصل في العام 

 
 الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة

 
ة وا             عافات األولي ديم االس د          تشمل الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة تق ع اإلصابات مباشرة بع لتعامل م

ة                         ي المستشفى، والرعاي ة ف ة المكثف م، والرعاي ع األل ة، والتعامل م ات الجراحي حادث انفجار لغم أرضي، والعملي
ام           اجين من األلغ ام            .  الطبية المستمرة الالزمة للشفاء الجسماني للن ي الع ام األرضية، ف د استطاع مرصد األلغ وق

ا              2266، تحديد أآثر من     2004 فيات، بم  إصابة من األلغام األرضية والقذائف غير المنفجرة من سجالت المستش
ك  ي ذل ا،  66ف ي أفريقي ابة ف ة،   321 إص مالية والجنوبي ا الش ي أميرآ ابة ف يا1236 إص ي آس يط - ق ة المح منطق
ادي،   يا الوسطى، و   348اله ا وآس ي أوروب ا    295 ف ي الشرق األوسط وشمال أفريقي دد مرصد األ   .   ف ا ح ام آم لغ

ي مجال صحة                1296األرضية أيضًا أآثر من      امًال ف  طبيبًا، جراحًا، ممرضًا، عامًال لتقديم االسعافات األولية وع
ام              ي مجال إصابات األلغ دريب ف ي              103: المجتمع قد حصلوا على ت ة ف ة الصحية المحلي ي مجال الرعاي امًال ف ع

ة المح  – في آسيا 613 في األمريكتين،    470أفريقيا،   ادي،   منطق يا الوسطى، و    75يط اله ا وآس ي أوروب ي  35 ف  ف
 .الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 
ام          10في أفغانستان، وجد استطالع تأثير األلغام األرضية أن          •  بالمائة فقط من المجتمعات التي تعاني من األلغ

 .تتوفر لديها تسهيالت رعاية صحية بأي نوع من األنواع
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از أشعة           • ليم جه م تس ا، ت ي                   في ألباني ة الت ي المنطق ام للمستشفى الرئيسي ف زات لجراحة العظ  متحرك وتجهي
وفمبر           ي ن ك ف ام، وذل اني     /تعاني من األلغ ى إجراء         2004تشرين الث درات المستشفى عل  من أجل تحسين ق

 .العمليات الجراحية؛ آما تلقى جراحان وأخصائي تخدير التدريب في سلوفينيا
ك من           في بورما، تم تقديم عروض ومحاضرات ع          • ر ذل ر األطراف وغي ك بت ي ذل ا ف ن جراحة الحرب، بم

االدون       فى منغ ي مستش د ف نوي المنعق كري الس ي العس ؤتمر الطب ام الم ام، أم حايا األلغ ة لض كال الرعاي أش
اطق آانت                      ى من ة الصحية الوصول إل العسكري؛ آما استطاعت فرق متحرآة من العاملين في مجال الرعاي

 .ون، آارين، وآارينيمحظورة سابقًا في واليات م
ابع     2004تموز /في بوروندي، قامت الحكومة في يولية     • ين الت دوب السامي لالجئ  بتوقيع مذآرة تفاهم مع المن

 .لألمم المتحدة، اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية من أجل تحسين نوعية الرعاية الصحية
م    إعادة فتح مستشفى المدين  2004تموز /في الشيشان، تمت في يولية  • ة غوديرمز،    1ة المرآزي رق ي مدين  ف

 .2005أيار /شباط ومايو/آما أعيد فتح مستشفيين في غروزني في شهري فبراير
بهم                     • تلموا روات م يس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ذآرت التقارير أن بعض العاملين في مجال الصحة ل

 . سنوات10من الحكومة لمدة تزيد عن 
ام              200في إيران، شارك أآثر من       •  شخص من العاملين في المجاالت الطبية والتعليمية الخاصة بمشكلة األلغ

ي              ا الت ام األرضية ومعالجته ة من إصابات األلغ األرضية في إيران، في الحلقة الدراسية االقليمية عن الوقاي
 .2004تشرين الثاني /عقدت في مدينة طهران في نوفمبر

ـ  • راق، لحقت األضرار ب ي الع ة12ف ز الخدمات الصحية و تعرض  بالمائ ن مراآ اء 7 م ة للنهب أثن  بالمائ
 .الحرب، بما في ذلك اثنان من ثالث مستشفيات مخصصة إلعادة التأهيل، مما اضطر هذه المراآز لإلغالق

 .في الوس، ساهم التحسن في الخدمات الطبية في خفض عدد الوفيات بين المصابين نتيجة جروحهم •
ائ     • ام األرضية            في الصومال، أظهرت النت أثير األلغ ة الستطالع ت ة    –ج األولي ي   2 المرحل ، أن المجتمعات الت

 .تعاني من األلغام في باري، نوغآل، وشمال مودوغ، تكاد تنعدم فيها أية خدمات للرعاية الصحية
ة الفيضانات         • ي   ) تسونامي (في سريالنكا، تسببت آارث انون األول    / ديسمبر  26ف دمير القطاع       2004آ ي ت  ف

رة،                الصحي ية ألضرار آبي ، خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية، حيث تعرض عدد من المستشفيات الرئيس
 .آما تم تدمير عدد آبير من المراآز الصحية الصغيرة تدميرًا آامًال أو جزئيًا

ات       • دة بيان ي قاع ة  20  أن حوالي  NMAOفي السودان، أظهرت عينة من الضحايا التي تم تسجيلها ف  بالمائ
 .إلصابات احتاج إلى خمس ساعات أو أآثر للوصول إلى أول مرآز طبيمن ا

ـ      / مستشفى 2004آانون األول   /في اليمن، افتتح الهالل األحمر اإليراني في ديسمبر        • د يتسع ل ي جدي مرآز طب
 .  سريرًا في صنعاء مع تسهيالت متطورة لجراحة العيون والطواريء70

 
 سديإعادة التأهيل الج

  
ادة ال مل إع راف     يش د األط ي، وتزوي الج الطبيع ل، الع ادة التأهي دمات إلع وفير الخ ماني ت ل الجس تأهي

ازات،                الصناعية واألسنان الصناعية وغيرها من الوسائل الطبية المساعدة، مثل الكرسي المتحرك بعجالت والعك
ًا، أو ت دوا أطراف ذين فق ام ال اجين من األلغ ة الن ن معيش ماني م ز الجانب الجس ك لتعزي ي وذل عرضوا إلصابات ف

      .       البطن، أو الصدر والعمود الفقري، أو فقد النظر أو فقد السمع
ام               ي الع ام األرضية، ف ر من      2004لقد حدد مرصد األلغ ون خدمات         140128، أآث ًا يتلق  شخصًا معاق

ام األ              6978إعادة التأهيل الجسماني، بما في ذلك        اجين من األلغ ل من الن ى األق ر       شخصًا عل ذائف غي رضية والق
رة ًا 27206:  المتفج ًا703( شخص ا؛  )  ناجي ي أفريقي ًا 8990ف ًا380( شخص ريكتين؛  )  ناجي ي األم  72369ف
يا الوسطى؛    )  ناجيًا846( شخصًا 22772منطقة المحيط الهادي؛  -في آسيا )  ناجياً 4791(شخصًا   ا وآس في أوروب

ا في الشرق األوسط وشمال      )  ناجياً 258( شخصُا   8791و ر        .  أفريقي ام األرضية أيضًا أآث ا حدد مرصد األلغ آم
 أخصائيًا في إعادة التأهيل، بما في ذلك تقنيين في مجال األطراف واألسنان الصناعية، أخصائيي العالج                489من  

ام   ي الع دريبًا ف وا ت اء وممرضات تلق ي، أطب ا، 157:  2004الطبيع ي أفريقي ل ف ادة التأهي ي 16 أخصائيي إع  ف
ادي،      - في آسيا  124تين،  األمريك ي الشرق                   192منطقة المحيط اله دد أحد ف م يتح يا الوسطى، ول ا وآس ي أوروب  ف

 .وهذه األعداد ال تشمل أخصائيي إعادة التأهيل الذين يتلقون تدريبًا أثناء عملهم.  األوسط وشمال أفريقيا
 
 . مقاطعة34 فقط من بين 20في أفغانستان، تتوفر خدمات للمعاقين في  •
ادة         30ألبانيا، تلقت   في   • ي مجال إع  ممرضة من القرى التي تعاني من األلغام تدريبًا في المهارات األساسية ف

 .2004تشرين الثاني /التأهيل وذلك في نوفمبر



ة          • اقين معالج ة بالمع اعدة الخاص ع المس دات والقط ري للمع وطني الجزائ ب ال تأنف المكت ر، اس ي الجزائ ف
ي                    المعاقين من قدامى المحاربين    ك ف م وذل ة له ائل الحرآ وفير األطراف الصناعية ووس  وضحايا الحرب وت

 .مستشفى بن عكنون في الجزائر
ام         .  في أنغوال، يتم حاليًا تأميم مراآز إعادة التأهيل الجسماني          • ل الع ي أوائ م ف ًا من     12 إرسال    2005وت  تقني

ة     أنغوال إلى إلسالفادور للمشارآة في دورة تدريب لمدة ثالث سنوات ف           ي جامع ي مجال األطراف الصناعية ف
ويال،   ات بنغ ي مقاطع ة ف ات المحلي ه المجتمع ل تدعم ادة تأهي ي مشروع إع ل ف دأ العم ا ب دون بوسكو، آم ال

 .هويال، و ناميبي
زًا        2004في أذربيجان، افتتحت الحكومة في العام   • تح مرآ ي سومغايت، وسوف تفت ل ف ادة التأهي  مرآزًا إلع

 .2005 العام آخر في مدينة شيكي في
ة        11في آمبوديا، آان هناك      • ي نهاي  2004 مرآزًا إلعادة التأهيل الجسماني وورشات لألطراف الصناعية ف

 .2003 مرآزًا في أوائل 14 مقاطعة في آمبوديا، أي تراجعًا عن مجموع 24تغطي 
ل الجسماني ل                      • ادة التأهي وفير خدمات إع ي ت ل ف ى األق ام      في آولومبيا، بدأت ثالث برامج عل اجين من األلغ لن

 .وغيرهم من المعاقين
ام            • ي الع ي العمل ف ة   2004في اريتريا، بدأ مرآز ماآيل الوطني لألطراف واألسنان الصناعية ف  خارج مدين

 .أسمرا
 . في مدينة باهر دار2004آب /في الحبشة، تم افتتاح مرآز جديد إلعادة التأهيل الجسماني في اغسطس •
 . إعادة تأهيل واحد فقط لخدمة البلد بأآملهبيساو، يتوفر مرآز-في غينيا •
ي          2004في الهند، بدأت اللجنة الدولية للصليب األحمر في العام           • نان الصناعية ف  بدعم دائرة األطراف واألس

 .آلية طب جامو الحكومية
اجين من ا                 • ة حاجات الن ل الجسماني لتلبي ام  في العراق، تشير التقارير إلى عدم آفاية خدمات إعادة التأهي أللغ

 .وغيرهم من المعاقين آما تفتقر السلطات للموارد المالية الالزمة للمحافظة على الخدمات المتوفرة حاليًا
 . على بناء مرآز وطني جديد إلعادة تأهيل مبتوري األطراف2004آب /في االردن، بدأ العمل في أغسطس •
ام  • ي الع دأت ف ي الوس، ب وظيفي وال2004ف ة العالج ال رامج مراقب ام  ب ي الع ي، وف م 2005عالج الطبيع  ت

 .توسيع برنامج إعادة تأهيل مدعوم من المجتمع المحلي وذلك لتقديم الخدمات للمزيد من المجتمعات المحلية
ل     2004أيار  /في نيبال، بادرت اللجنة الدولية للصليب األحمر في مايو         • ادة التأهي د إلع  إلى افتتاح برنامج جدي

 .تشفى ومرآز الحقول الخضراء إلعادة التأهيل في بوخارىالجسماني من أجل مساعدة مس
، بادرت اللجنة الدولية للصليب األحمر      2004آب  /في باآستان، وعلى أثر جولة لتقييم األوضاع في أغسطس         •

ى             ين إل ات الالجئ ي مخيم زاع وف الفتتاح مشروع إعادة تأهيل جسماني لضمان وصول السكان من مناطق الن
 .مة وأمانالخدمات الالزمة بسال

 . افتتاح مرآزين جديدين في الخليل للعالج الطبيعي2004آذار /في فلسطين، تم في مارس •
ل  • ي أوائ ل ف دأ العم ين، ب ي الفيليب دات خاصة  2005ف ز بمع يير زورق مجه د يتضمن تس روع جدي ي مش  ف

 . التأهيللألطراف الصناعية للتجول بين الجزر وصنع أطراف صناعية حسب الطلب وتقديم خدمات إعادة
في سريالنكا، تم افتتاح مرآز جديد إلعادة التأهيل الجسماني في مدينة باتيكالوا، آما بدأت مدرسة األطراف                 •

 . بتقديم التدريب الالزم2005أيار /واألسنان الصناعية في مايو
دأت  .  ام عامًال في مجال إعادة التأهيل في المناطق التي تعاني من األلغ16في السودان، ال يتوفر سوى       • وقد ب

ي          2005آانون الثاني   /اللجنة الدولية للصليب األحمر، في يناير      ، بتقديم أول برنامج دبلوما معترف به دوليًا ف
بتمبر           .مجال األطراف واألسنان الصناعية     ي س ل، ف دأ العم د، ب ي تايالن ول   /ف ة     2004أيل امج الرعاي ي برن ، ف

 في برنامج إعادة تأهيل تجريبي     2004 العمل أيضًا في العام      آما بدأ .  الصحية وإعادة التأهيل لضحايا األلغام    
ي                      اقين ف ك لمعالجة احتياجات المع يستند إلى المجتمعات المحلية لمدة ثالث سنوات في خمس مقاطعات، وذل

 .المناطق القروية
ي ا               2004في أوغندا، بدأ العمل في العام        • اقين ف ة المع ات   بتنفيذ برنامج جديد لمدة ثالث سنوات لخدم لمقاطع

 .نيبي وأرورا: غولو، آيتغوم، بادر، أباك، وليرا، وفي مقاطعات النيل الغربي: الشمالية
 

 والمعدات المساعدة/األسنان الصناعية/توفير األطراف الصناعية
ام    • ي الع نان الصناعية، ف ر لألطراف واألس ة للصليب األحم ة الدولي دعمها اللجن ي ت ز الت تطاعت المراآ اس

ا  2004 ل عن   ، من إنت ا ال يق ًا صناعيًا   22495ج م ا ( طرف ام   13239منه اجين من األلغ  من 20937، ) للن
 . آرسيًا متحرآًا على عجالت1718 عكازًا، و47467، ) للناجين من األلغام226(أطقم األسنان الصناعية 

ات غي                • ة   استنادًا إلى معلومات محدودة، أنتجت المراآز األخرى التي تدعمها الحكومات أو المنظم ر الحكومي
ام   ي الع نان الصناعية، ف ل عن 2004لألطراف واألس ا ال يق ًا صناعيًا، 44086م م 30740 طرف ن أطق  م



ناعية،   نان الص ازًا، و25266األس الت،     18454 عك ثالث عج ة ب الت أو دراج ى عج ًا عل يًا متحرآ  آرس
ل عن                 31323 ا ال يق ازًا لألطراف     8401 من المعدات المساعدة األخرى ومكوناتها، وقامت بإصالح م  جه
 . جهازًا على األقل للناجين من األلغام والقذائف غير المنفجرة1260وآان من بينها . الصناعية

ه      • ا مجموع د م ن تحدي ية م ام األرض د األلغ ن مرص د تمك نان   250887لق ن األس ًا م ناعيًا، طقم ًا ص  طرف
اعدة أو أ          زة المس ا أو      الصناعية، وسائل مساعدة للمشي، وغيرها من األجه ا، أوتوزيعه م إنتاجه ا ت جزاء منه

ام  ي الع ل عن 2004تصليحها ف ا ال يق ك م ي ذل ا ف ر 14725، بم ذائف غي ام والق ن األلغ اجين م ازًا للن  جه
ي  )  للناجين من األلغام والقذائف غير المنفجرة     2864منها على األقل    ( أطراف صناعية    48413: المنفجرة ف
ا،  ل  (6590أفريقي ى األق ا عل اجين 156منه ريكتين، ) للن ي األم ل  (107525ف ى األق ا عل  10541منه
اجين يا ) للن ي آس ادي،   -ف يط اله ة المح ل    (53357منطق ى األق ا عل اجين237منه يا   )  للن ا وآس ي أوروب ف

 .في الشرق األوسط وشمال أفريقيا)  للناجين927منها على األقل  (35002الوسطى، و
  

 االجتماعيالدعم النفسي واالجتماعي وإعادة الدمج 
 

ام،                        اجين من األلغ اعد الن ي تس اعي النشاطات الت دمج االجتم ادة ال يشمل الدعم النفسي واالجتماعي وإع
ز              م أرضي وتعزي ة عن اإلصابة بانفجار لغ ية الناجم وعائالت القتلى والجرحى، على التغلب على الصدمة النفس

اعي  دعم من    .  صالحهم االجتم ذه النشاطات مجموعات ال ي،    وتشمل ه ع المحل ى المجتم تند عل ي تس زمالء الت ال
 .جمعيات للمعاقين، نشاطات رياضية وغيرها، والنصح واالرشاد من األخصائيين

  
تفادوا من نشاطات          14214لقد حدد مرصد األلغام األرضية   ذين اس اقين ال ل من المع ى األق  شخصًا عل

اجين        5926ذلك  الدعم النفسي واالجتماعي وإعادة التأهيل اإلجتماعين بما في          ل من الن ى األق  شخصًا   3560:  عل
اجين   503( شخصًا   569في أفريقيا؛   )  من الناجين من األلغام األرضية والقذائف غير المنفجرة        492( ي  )  من الن ف

ريكتين؛  ًا 4233األم اجين 956( شخص ن الن يا )  م ي آس ادي؛   -ف يط اله ة المح ًا 1630منطق ن 968( شخص  م
 .في الشرق األوسط وشمال أفريقيا)  من الناجين3007( شخصًا 4222لوسطى؛ وفي أوروبا وآسيا ا) الناجين

 
ي      • ا ف ي أثين دت ف ي انعق اقين الت ة الخاصة بالمع اب األولمبي ي األلع ام ف ن األلغ اجين م ن الن د م ارك العدي ش

 .2004أيلول /سبتمبر
لقيام بنشاطات التوعية والدفاع عن  في أفغانستان، قام أحد الناجين من األلغام بتأسيس اتحاد المعاقين األفغان ل       •

 .مصالح المعاقين واألبحاث الخاصة بهم
ن     • ل م ى أن أق افوش إل ة ت ي منطق اء ف ارير األطب ير تق ا، تش ي أرميني ام  10ف ن األلغ اجين م ن الن ة م  بالمائ

 .يستطيعون الحصول على إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي
ة     2005اني آانون الث/في آرواتيا، بدأ العمل في يناير  • ي مدين اعي ف  لبناء مرآز إقليمي للدعم النفسي واالجتم

 .روفيني
يين           • ائيين النفس اعيين، واألخص املين االجتم ن الع دًا م ل ج دد قلي وى ع د س راق، ال يوج ي الع ف

رهم من                  /والممرضات ام وغي اجين من األلغ الممرضين المدربين والمتوفرين لتقديم خدمات الدعم النفسي للن
 .ضحايا الحرب

دعم النفسي      • في السودان، يتوفر لدى المستشفيات والمراآز الصحية عدد قليل من الموظفين المدربين لتقديم ال
 .والتعامل مع قضايا التمييز العنصري

الج                  • في طاجيكستان، ال يتوفر أخصائيون مدربون في مجال الدعم النفسي في المستشفيات إو العيادات التي تع
 . ال تتوفر مجموعات الدعم من الزمالءالناجين من األلغام، آما

 .، الرابطة اليمنية للناجين من األلغام والقذائف غير المنفجرة2004أيلول /في اليمن، تأسست في سبتمبر •
 

 إعادة الدمج االقتصادي
 

لتحسين الوضع االقتصادي  "إن ما يفهم عادة من تعبير إعادة الدمج االقتصادي هو أنه برامج مساعدات             
ق فرص للعمل                   ... األلغام  لضحايا   ع، وخل ي المجتم ة ف ة التحتي  إن  103."من خالل التعليم، التنمية االقتصادية للبني

اني من                                 ي تع دول الت ي ال ر المجموعات ف ين أفق م من ب اقين، ه رهم من المع ام وغي اجين من األلغ الغالبية من الن
إن القضية األساسية للكثير من     .  ئعة لديهم األلغام، ويشكل غياب فرصة الحصول على عمل واحدًا من الهموم الشا          

                                                 
ادة   " االقتصادي للناجين من األلغام األرضية، -قواعد عامة إلعادة التأهيل االجتماعي " جاك فيكتور، ستيفن إستي، وهيذر بيرنز آنيريم،         12 صندوق إع
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ة، هي     الناجين من األلغام، آما لحظ       دة للتنمي م المتح ليست خدمات   " صندوق إعادة التأهيل العالمي وبرنامج األم
ة،   ل الطبي ادة التأهي خاص       إع اتهم وآأش ي مجتمع ة ف ر منتج م آعناص ة دوره ن متابع نهم م اعدة لتمكي ل المس ب
 104."لح عائالتهميساهمون في تأمين صا

ي و  2004 شخصًا معاقًا حصلوا في العام 29929لقد حدد مرصد األلغام األرضية      دريب مهن أو / على ت
ر        7190أعمال أخرى تدر دخًال، بما في ذلك على األقل    ذائف غي ام األرضية أو الق اجين من األلغ  شخصًا من الن

ا       10156:  المنفجرة ي أفريقي نهم   ( شخصًا ف ل   1017م ى األق اجين    عل ريكتين      506؛  ) من الن ي األم نهم   ( ف  140م
ادي      - في آسيا  16406؛  )على األقل من الناجين    نهم   (منطفة المحيط اله اجين        5569م ل من الن ى األق  1163؛  ) عل

ا   1698؛ و) على األقل من الناجين 232منهم  (في أوروبا وآسيا الوسطى      نهم  ( في الشرق األوسط وشمال أفريقي م
 ).اجين من األلغام على األقل من الن232

 
ام أن         • أثير األلغ ة 2( شخصًا فقط   29في أفغانستان، وجد استطالع ت اجين   1323من مجموع   )  بالمائ  من الن

 .حديثًا من األلغام تلقوا تدريبًا مهنيًا منذ الحادث
 .تمت مقابلتهم آانت لديهم وظائف)  بالمائة15( ناجيًا من األلغام 34في أرمينيا، خمسة فقط من بين  •
ارس          • ي م ع ف م التوقي دريب                2005آذار  /في األردن، ت ز للت ة ومرآ ة االجتماعي ين وزارة التنمي ة ب ى اتفاقي  عل

المهني بهدف تسهيل عملية إعادة الدمج االجتماعي االقتصادي من خالل ضمان أن الناجين من األلغام سوف           
 .معاقينيحصلون على نفس فرص التوظيف والتدريب التي يحصل عليها زمالئهم غير ال

ك من                          • ر وذل تراتيجية خفض الفق اعي االقتصادي ضمن اس دمج االجتم ادة ال رامج إع في السنغال، يتم دمج ب
 خالل مخططات التنمية الوطنية

ى                 43 من بين    12في الصومال، آان     • دد إل ع الع ادث، وارتف ل الح شخصًا  21 من الناجين حديثًا بدون عمل قب
 .بدون عمل بعد الحادث

ودان، وطب • ي الس ات  ف دة بيان ًا لقاع ن NMAOق ر م إن أآث م أو 75 ، ف دوا عمله ا فق اجين إم ن الن ة م  بالمائ
 .انتقلوا إلى عمل آخر على أثر حادث انفجار اللغم أو القذيفة غير المنفجرة

اني     /في طاجيكستان، بدأ العمل، في يناير      • انون الث ى فرص           2005آ د لتسهيل الحصول عل امج جدي ي برن ، ف
 . مقاطعات6ن من األلغام في تدر الدخل للناجي

ي،          2004نيسان  /في أوغندا، بدأ العمل، في أبريل  • دريب مهن وفير ت و لت ة غول ي مقاطع د ف امج جدي ي برن ،  ف
 .وقروض بشروط تسهيلية، وغير ذلك من أشكال الدعم لنشاطات مدرة للدخل

 .يب للمعاقينفي اليمن، تشمل استراتيجية الدولة لتخفيض الفقر تحقيق هدف تأسيس مراآز تدر •
 

 السياسات التي تستهدف المعاقين وتطبيقاتها
 

ال                  ام الحاجة لتشريعات وأعم ال،      " لقد أدرآت الدول األعضاء في اتفاقية حظر األلغ زز العالج الفع تع
اقين      ام األرضية هي،                105."والرعاية والحماية لجميع المواطنين المع اجين من األلغ دم للن ي تق اعدات الت   إن المس

ا أيضًا       مثل غي  ل؛ إنه ادة التأهي رها من المساعدات لجميع المعاقين، أآثر من مجرد مسألة طبية و مسألة تتعلق بإع
ديها           50لقد حدد مرصد األلغام األرضية أآثر من        .  مسألة تتعلق بحقوق االنسان    ام ل  بلدًا أو منطقة تعاني من األلغ

يلي وو   كل تفص اقين بش وق المع ي حق راءات تحم ريعات أو إج ي   تش ذي يحم و ال ام ه انون الع ا أن الق اضح؛ آم
 .ولكن، في آثير من األحيان، ال يتم تطبيق هذه القوانين أو فرضها بشكل آامل.  المعاقين في دول أخرى

 
اير    • ي ين وزراء، ف س ال ق مجل ا، واف ي ألباني اني /ف انون الث أن   2005آ دة بش ة جدي تراتيجية وطني ى اس ، عل

ي              2005يسان،  ن/وفي أبريل .  األشخاص المعاقين  اقين ف ع المع ، تبنى المجلس قانونُا جديدُا يعطي الحق لجمي
 .الحصول على تقاعد

ي        • اير  1في البوسنة والهرسك، تم ف اني     / ين انون الث ق               2005آ د يتعل انون جدي ذ ق كا، تنفي ا سبارس ي رببليك ، ف
 .بضحايا األلغام من المدنيين والعسكريين

وزراء           تقديم م  2005في آمبوديا، تم في العام       • ى مجلس ال اقين إل وق المع د بشأن حق دل جدي شروع قانون مع
 .للموافقة عليه
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انون ديسمبر                 • انون  /في آرواتيا، تم توسيع إطار التشريعات القانونية المتعلقة بالناجين من األلغام وذلك مع ق آ
ا              2004األول   ائالتهم، وق راد ع  عن   2005نون   بشأن حقوق الكرواتيين الذين شارآوا في الحرب األهلية وأف

 .إعادة التأهيل المهنية والتوظيف للمعاقين
ام  • ي الع رة ف ان األخي ي جلسة البرلم ة، ف االوي، تمت الموافق ي م دة نحو 2004ف ة جدي ة وطني ى سياس ، عل

 .المعاقين
اد خطة عمل                     2004أيلول  /في المغرب، بدأ، في سبتمبر     • ى إيج ؤدي إل دة سوف ت ة إحصائية جدي ذ حمل ، تنفي

 .2006في العام وطنية جديدة 
وان المشاورات           2004نيسان  /في الباآستان، عقد في إسالم أباد، في أبريل        • ومين بعن ، ورشة عمل استمرت ي

 .الوطنية بشأن خطة عمل وطنية لتطبيق سياسة وطنية تجاه المعاقين
ي          • د ف اير  1في بولندا، صدر قانون جدي اني     / ين انون الث م          2005آ اجزين بشكل دائ نح األشخاص الع  عن   ، يم

ي الحصول               ر المنفجرة، الحق ف ذائف غي ام والق ك األلغ ي ذل ا ف العمل بسبب إصابات ناجمة عن الحرب، بم
 .على تعويضات

 .، تشكيل حكومة مؤقتة جديدة تضم وزارة المعاقين واأليتام2004آانون األول /في الصومال، تم في ديسمبر •
ة    • ى موافق ة عل دمات االجتماعي ر الخ ريالنكا، حصل وزي ي س ع  ف ي جمي وزراء لضمان أن تراع س ال مجل

اقين                     بة للمع ا بالنس ة فيه مشاريع البناء واإلعمار بعد الدمار الناجم عن إعصار تسونامي مسألة سهولة الحرآ
 .وذلك طبقًا للمقاييس الوطنية لإلعاقة

ة          • ي يولي ة ف وق األشخاص             2004تموز   /في سوريا، أصدر رئيس الجمهوري ة حق د لحماي ي جدي انون وطن ، ق
 .لمعاقينا

 
 
 

 التنسيق والتخطيط
 

ام الحاجة لتطوير خطط عمل للتصدي الحتياجات                            ة حظر األلغ ي اتفاقي دول األعضاء ف لقد أدرآت ال
تراتيجيات               الناجين من األلغام وغيرهم من المعاقين وحقوقهم، ودمج التخطيط في مشاريع تنمية أوسع إطارًا أو اس

 106.تقليص الفقر
 
، مسئولية البرنامج الشامل للمعاقين     2004أيلول  /نامج األمم المتحدة للتنمية في سبتمبر     في أفغانستان، تسلم بر    •

 .في أفغانستان وعمل على تطوير مشروع جديد، البرنامج الوطني للعمل على موضوع اإلعاقة
ي موضوع األلغ         • ام في البوسنة والهرسك، تعتبر المساعدات للضحايا استراتيجية فرعية الستراتيجية العمل ف

 .2009 – 2005 لألعوام BHMACالتي وضعتها 
ي           2009 – 2005في آرواتيا، تشمل خطة العمل الوطنية للسنوات          • ل الت ادة التأهي اعدات للضحايا وإع  المس

 .تنظمها وتقوم بها أساسًا المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع وزارتي الصحة والخارجية
اج          • اعدات للن ين المس ربط ب ام               إريتريا تعتزم ال ى الع ين وحت ام ألف ي الع ي وضعتها ف ة الت ع أهداف التنمي ين م

2015. 
 2009 – 2005، االعالن عن خطة العمل الوطنية لأللغام للسنوات         2005حزيران  /في األردن، تم في يونية     •

و  دفًا ه ا ه اجين"وحددت له اعدة الضحايا والن قًا لمس امًال ومتناس ًا متك ًا وطني ة وبرنامج ذ سياس ة وتنفي  تنمي
اجين من                 بحيث تتضمن بصورة متكاملة إعادة التأهيل الجسماني وإعادة الدمج االجتماعي لكافة الضحايا والن

 ."األلغام األرضية
ي ديسمبر                 • ام ف ة األلغ وطني إلزال ان، أصدر المكتب ال انون األول    /في لبن ى       2004آ ة عل تراتيجية الدول ، اس

ر المنفجرة بصورة ناجحة         المدى البعيد والتي تهدف إلى تحقيق إعادة دمج ال      ذائف غي ام والق اجين من األلغ ن
 ."مع توفير الدعم المناسب للحاالت الفردية وذلك من خالل جهاز وطني خاص لذلك"في المجتمع 

 .هدف تحسين مستوى المساعدات للضحايا) 2009 – 2005(في ماالوي، تشمل خطة العمل لخمس سنوات  •
 .ودة خطة عمل وطنية لمعالجة اإلعاقةفي موزامبيق، تجري حاليًا مراجعة مس •
ي                       • ل األسود، ف ة الجب ي جمهوري ل األسود، قامت وزارة الصحة ف ة     2004في الصرب والجب ، بتأسيس لجن

 .لضحايا األلغام ضد األفراد، وفي جمهورية الصرب، تم تأسيس مجلس عمال الصحة
 .ساعدات للضحايا أيضًافي السودان، يضم اإلطار الوطني الستراتيجية العمل ضد األلغام الم •
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رامج                       • ام لكي تصبح جزءًا من ب في أوغندا، تهدف االستراتيجية الرئيسية إلى تحويل مساعدات ضحايا األلغ
 .الدولة للتنمية

 .في زامبيا، سوف تتحول برامج مساعدات ضحايا األلغام لتصبح جزءًا من برنامج الدولة للتنمية الوطنية •
 افية، مناسبة ومستديمةالتحديات أمام توفير مساعدات آ

ر                   دم، إال أن الكثي ق بعض التق تم تحقي ا ي ه فيم ى أن تشير األبحاث التي قام بها مرصد األلغام األرضية إل
ة نفس المشاآل          .  من العمل ما زال بحاجة إلى أن يتحقق  ي مواجه ام ف اني من األلغ ي تع دول الت وتستمر معظم ال

ية يجب التصدي               آما في السنوات السابقة، وإن آان ذلك عل        دة تحديات أساس ى درجات مختلفة، ومازالت هناك ع
بة                              ة والمناس ى المساعدات الكافي ام يحصلون عل اجين من األلغ د من الن دد المتزاي   107.لها من أجل ضمان أن الع

 :وهذه تشمل
 
 تسهيل عملية الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وخدمات إعادة التأهيل؛ •
 الرعاية الصحية المناسبة وإعادة التأهيل بكلفة معقولة؛التصدي لمسألة توفر  •
 تحسين خدمات إعادة التأهيل والدعم االجتماعي النفسي ورفع مستواه؛ •
 خلق الفرص للتوظيف والحصول على دخل مالي؛ •
راحين،         • اء، الج ك االطب ي ذل ا ف حية، بم ة الص ي الرعاي املين ف تمر للع دريب المس درات والت اء الق بن

 مرضين، أخصائي العالج الطبيعي، والفنيين في عالج العظام؛الم/الممرضات
 بناء قدرات الموظفين في وزارات الدولة ذات العالقة، والروابط المحلية للمعاقين؛ •
 رفع الوعي بشأن حقوق المعاقين؛ •
 غام؛إقامة نظام فعال للرعاية االجتماعية والقانونية لحماية حقوق جميع المعاقين، بما في ذلك ضحايا األل •
ي تخصهم                      • ي القضايا الت اقين ف دعم الهيئات والمنظمات غير الحكومية المحلية من أجل ضمان مشارآة المع

 إلى أبعد حد، وتعزيز البرامج المناسبة والمستديمة؛
ق                       • ا يتعل ة فيم ة، والدولي ة، والوطني ات المحلي ك الهيئ التعاون والتنسيق بين جميع األطراف المعنية، بما في ذل

  والتخطيط والتدريب؛بالموارد
 الحصول على تمويل آاٍف لدعم البرامج، والتنسيق ما بين هذا الدعم المقدم من الدول المانحة؛ •
 .إشراك الوزارات ذات العالقة في الدول التي تعاني من األلغام في عملية تخطيط البرامج وتنفيذها •
 

 خطة عمل نيروبي، الدول األعضاء، والمساعدات لضحايا األلغام
 

ي                        زع السالح والت اريخ لن ي الت ا ف تعتبر اتفاقية حظر األلغام متعددة األطراف االتفاقية األولى من نوعه
ى مساعدة ضحايا األسلحة المحظورة           وفمبر            .  تدعو إل ي ن د ف ذي انعق ة األول ال ؤتمر المراجع د وفرم تشرين  /وق

رهم من    الفرصة للمزيد من رفع الوعي بش 2004آانون األول   / ديسمبر –الثاني   أن حقوق الناجين من األلغام وغي
ل و                     ادة التأهي ة لتسهيل إع ود الكافي وارد والجه المعاقين واحتياجاتهم، وتشجيع الدول األعضاء على تخصيص الم

ذي      .  إعادة الدمج والمشارآة الكاملة من جانب الناجين من األلغام وغيرهم من المعاقين      دم ال رغم من التق ى ال وعل
ديات األساسية             تم إحرازه في مج    ددًا من التح دول األعضاء حددت ع ام، إلال أن ال ال مساعدات الناجين من األلغ

رة  ا خالل الفت ي يجب التصدي له ارت  2009 – 2005الت ذي أش ام ال ن األلغ اجين م د للن ق الوع ن أجل تحقي  م
 .االتفاقية إليه ضمنًا

ع    ة األول أن جمي ؤتمر المراجع ي م دول األعضاء ف رت ال د أق اعدة وق ئولية مس ل مس دول تتحم ذه ال ه
ام،      24ولكن، تم تحديد    .  الناجين من األلغام    دولة من األعضاء باعتبارها تملك عددًا ملحوظًا من الناجين من األلغ

ات الحصول               "وعليها   ة من االحتياجات وتوقع أآبر مسئولية التخاذ إجراءات فعلية، ولكنها أيضًا تواجه أآبر آمي
اجين                وذ" على المساعدات  ادة دمج الن ل و إع ادة التأهي .  لك من أجل توفير الخدمات الكافية في مجال الرعاية، وإع

ـ ـ    دول ال ذه ال ي ستشكل 24إن ه زًا" الت ر ترآي ديًا أآث رة " تح دول األعضاء خالل الفت  تضم 2009 – 2005لل
اد، آولوم          ا، تش دي، آمبودي نة والهرسك، بورون و     أفغانستان، ألبانيا، أنغوال، البوس ة الكونغ ا، جمهوري ا، آرواتي بي

ا   ا، غيني ا، إثيوبي الفادور، إريتري ة، إلس نيغال، الصرب    -الديمقراطي رو، الس اراغوا، البي ق، نيك او، موزامبي  بيس

                                                 
مراجعة لبرامج المساعدات لجرحى الحرب : ة عمل الدروس المستفادةورش"منظمة اإلعاقة الدولية، :   للمزيد من المعلومات، أنظر16

handicap.www-، 2004أيار / مايو28-25باريس، " وغيرهم من األشخاص الذين يعيشون في دول تعاني من األلغام،
org.internationalبروآسيل، " المساعدات لضحايا األلغام األرضية في جنوب شرق أوروبا،"عاقة الدولية، منظمة اإل:   انظر أيضًا؛

           www.handicapinternational.be/downloads/ITFVAStudyfinalreport.pdf، 2003أيلول /سبتمبر



يمن        د ذآرت   108.والجبل األسود، السودان، طاجيكستان، تايالند، أوغندا، وال ـ    23  وق ين ال د   24 من ب ة المزي  دول
ة    57، أي ما يعادل     2005 – 2004فترة  من ضحايا األلغام خالل ال     دد الضحايا      ) 6521 من    3729( بالمائ من ع

ام          ذائف              39، و   2004الوارد في تقرير مرصد األلغام األرضية للع ام األرضية والق اجين من األلغ ة من الن  بالمائ
 . دولة97غير المنفجرة المعلن عنها في 

ى   2009 – 2005 نيروبي للفترة أما فيما يتعلق بالمساعدات للضحايا، فإن خطة عمل      ز  " تهدف إل تعزي
ام         " جهود الرعاية، وإعادة التأهيل وإعادة الدمج      اني من األلغ ي تع من خالل نشاطات تستهدف الدول األعضاء الت

 109:األرضية وتلك الخالية من هذه المشكلة على حد سواء
 
اط  • ل   : 29#النش ن أج ة م ة الصحية الالزم دمات الرعاي ز خ يس وتعزي ة  تأس ات اآلني ع االحتياج ل م التعام

 والمستمرة لضحايا األلغام؛
 زيادة القدرات الوطنية لتوفير إعادة التأهيل الجسماني؛: 30#النشاط  •
اط  • ا ضحايا     : 31#النش ي يحتاجه اعي الت ي واالجتم دعم النفس ات ال ة احتياج ة لتلبي درات الالزم وير الق تط

 األلغام؛
 تماعي االقتصادي لضحايا األلغام دعمًا فعاًال؛دعم إعادة التأهيل االج: 32#النشاط  •
ام           : 33#النشاط   • ال الحتياجات ضحايا األلغ ة تتصدى بشكل فع ية الوطني ة والسياس التأآد بأن األطر القانوني

 وحقوق االنسان األساسية الخاصة بهم؛
 تنمية أو تعزيز قدرات جمع البيانات الوطنية الخاصة بضحايا األلغام؛: 34#النشاط  •
التأآد من توجيه تشديد آاٍف العتبارات السن والجنس فيما يتعلق بالجهود الخاصة بالمساعدات             : 35#نشاط  ال •

 للضحايا؛ 
دي بوضوح           ) 3(6القيام بالتزاماتهم طبقًا للمادة     : 36#النشاط   • ي تب لتقديم المساعدات فورًا للدول األعضاء الت

 الحاجة للمساعدات الخارجية؛
رة                 مراقبة ال : 37#النشاط   • ا خالل الفت ى تحقيقه تقدم الحاصل في تحقيق أهداف مساعدات الضحايا والحث عل

 ؛2009 – 2005
 التأآد من تحقيق الدمج الفعال لضحايا األلغام آجزء من أعمال المؤتمر؛: 38#النشاط  •
ة من جانب األخصائيي                        : 39#النشاط   • داوالت ذات العالق ع الم اء جمي ة أثن د من وجود مساهمات فعال ن التأآ

 .والمسئولين في مجاالت الصحة، إعادة التأهيل، والخدمات االجتماعية
 

ة   (SC-VA)لقد آانت اللجنة الدائمة لمساعدات الضحايا وإعادة دمجهم اجتماعيًا واقتصاديًا           ة آلي   بمثاب
دول     متكاملة مع عملية فهم وتحديد االحتياجات ودفعها إلى األمام وذلك فيما يتعلق بمساعدات ضحايا األ               ي ال لغام ف

د          .   األعضاء ر والعدي ة للصليب األحم لقد عمل الناجون من األلغام، والحملة الدولية لحظر األلغام، واللجنة الدولي
ة                     ه اللجن وم ب ذي تق ام ال ع العمل اله دول األعضاء من أجل دف ع ال ة م ة بصورة وثيق من المنظمات غير الحكومي

اجح لخطة          2005لجنة الدائمة، في العام     لقد زادت ال  .  الدائمة قدمًا إلى األمام    ، جهودها من أجل ضمان التطبيق الن
 .عمل نيروبي خالل السنوات الخمس القادمة

مبر ذ ديس انون األول /          من ة 2004آ ارك للجن رئيس المش رويج منصب ال اراغوا والن ن نيك ل م ، احتلت آ
رر الم  ي منصب المق را ف تان وسويس ت أفغانس ا عمل ة آم ارك الدائم رئيس  (ش ي منصب ال ع أن يصبحا ف المتوق

 ).2005آانون األول /المشارك في ديسمبر
ل     ي أوائ ارآان، ف ان المش د وضع الرئيس اعدة،   2005لق ق المس دة التطبي ن وح اعدة م تبيانًا، بمس ، اس

ـدول ا           اعدة ال ك لمس ام، وذل ة لحظر األلغ ة الدولي ك الحمل ـ   وبالتشاور مع الشرآاء األساسيين بما في ذل ألعضاء ال
ام                  24 اعدات لضحايا األلغ ذا      .   األآثر معاناة من األلغام األرضية على تطوير خطة عمل بشأن المس د طلب ه وق

 بالنسبة لكل مجال من     2005ما هو الوضع في العام      : االستبيان من المشارآين فيه الرد على أربعة أسئلة رئيسية        
ه   مجاالت العناوين األساسية في مساعدات الضحايا؛     ) األهداف (ما هو الوضع الذي تأمل تلك الدولة أن تكون علي

ام           ول الع ع حل اعدات الضحايا م ا هي الخطط     2009بالنسبة لكل مجال من مجاالت العناوين األساسية في مس ؛ م
ول                         ع حل اعدات الضحايا م ي مس ية ف اوين األساس الموضوعة لتحقيق هذه األهداف في آل مجال من مجاالت العن

ام  ذه الخطط  2009الع ذ ه ة لتنفي وفرة أو المطلوب ائل المت ي الوس ا ه ذا  .  ؛ وم ارآان ه ان المش ل الرئيس د أرس لق
ارس      24االستبيان إلى الدول الـ      ي م ددة،                2005آذار  / األعضاء ف دافًا مح دول األعضاء أه ذه ال دم ه  بهدف أن تق

                                                 
تمت إضافة إثيوبيا إلى قائمة الدول .  33 ، ص2005شباط /  فبرايرAPLC/CONF/2004/5  ،  9 التقرير النهائي لمؤتمر المراجعة األول،17

 .      2004آانون األول /موضع الترآيز بعد إقرارها اتفاقية حظر األلغام في ديسمبر
  .   101-99، ص 2005شباط /  فبرايرAPLC/CONF/2004/5  ،  9 للمزيد من المعلومات، انظر  التقرير النهائي لمؤتمر المراجعة األول،18



ة بالقضية المطروحة                   ا ذات عالق ى آونه ا باإلضافة إل دد       يمكن قياسها وتحقيقه ة بتوقيت مح : باختصار (وملتزم
SMART.( 110    

ريكتين    ي األم ين ف ل إقليميت تي عم يم ورش ارآان بتنظ ان المش ام الرئيس اراغوا، (وق اغوا، نيك  27 – 26مان
ل ان /أبري ا ) 2005نيس ي أفريقي ا (وف ي، آيني ايو31نيروب ار / م ة2 –أي ران / يوني ة  ) 2005حزي ل إتاح ن أج م

ذآور          الفرصة للدول ذات العالقة      تبيان الم ى االس د حضر ورشة العمل        .  أن تتبادل التجارب وتقدم ردودها عل وق
في األمريكتين آل من آولومبيا، إلسالفادور، نيكاراغوا والبيرو؛ وفي أفريقيا آل من أنغوال، بوروندي، جمهورية               

 .ان، و أوغندا بيساو، موزامبيق، السنغال، السود–الكونغو الديمقراطية، إريتريا، إثيوبيا، غينيا 
ين     18، قدمت   2005حزيران  /أثناء انعقاد االجتماع ما بين دورات المؤتمر للجنة الدائمة في يونية             من ب
ـ  دول ال ه    24ال م تحقيق ذي ت دم ال اتهم، والتق أن مخطط ورات بش ر التط ن آخ رًا ع ز تقري ام المرآ  موضع االهتم

اآل     ام، والمش حايا األلغ اعدات ض ة بمس ات الخاص ات   واألولوي ذه االحتياج ة ه بيل تلبي ي س ا ف ي يواجهونه : الت
ا               الفادور، غيني ا، إلس ا، آرواتي او،   -أفغانستان، ألبانيا، أنغوال، البوسنة والهرسك، بوروندي، آمبوديا، آولومبي  بيس

يمن            دا، وال د، أوغن تان، تايالن ر       .  موزامبيق، نيكاراغوا، البيرو، السودان، طاجيكس دة من غي ة واح وشارآت دول
ا              .  عضاء في االتفاقية، وهي لبنان، بتجاربها أيضاً      األ اتها ومبادراته ارير عن سياس وقدمت ثالث دول أعضاء تق

ام                           ي الع ام ف ك من المساعدات لضحايا االلغ ر ذل لدعم الدول التي تعاني من األلغام عن طريق تأمين التمويل وغي
 111.أستراليا، آندا واليابان:  وهي2005

 
ـ         16، قدمت   2005أيلول  /بر سبتم 26اعتبارًا من     ات     24 دولة من بين الدول األعضاء ال  بعض المعلوم

رة    الل الفت اعدات الضحايا خ دافها لمس ن أه ة   .  2009 – 2005ع ديم المتابع ارآان تق ان المش ابع الرئيس د ت وق
داف    وير أه ال تط ي مج رورية ف اعدة الض ـ   SMARTوالمس اء ال دول األعض ع ال ديم  24  م دف تق ك يه ، وذل

وفمبر               مج ي ن ي زغرب ف يعقد ف ذي س دول األعضاء ال اع السادس لل اني   /موعة من األهداف لالجتم  –تشرين الث
ى خطط                  2005.112آانون األول   /ديسمبر ذه  األهداف إل   وسوف تتضمن المرحلة التالية من هذا المسار تحويل ه

 .لرعاية الكافية والمناسبةعمل ملموسة من أجل ضمان أن يتلقى الناجين من األلغام وغيرهم من المعاقين ا
 

 التابعة للحملة الدولية لحظر األلغام      (WGVA)واستمرت مجموعة العمل الخاصة بمساعدات الضحايا        
ام   ي الع ة ف ة الدائم ات اللجن ي اجتماع اط ف ارآة بنش ي المش ارآين  .  2005ف ين المش ن الرئيس ل م ًا آ ل مع وعم

ات من ا        ( دا         اللجنة الدولية للمعاقين وإحدى الناجي ام األرضية من أوغن ، ومنسق   )مارغريت أراش أوريش    / أللغ
ام األرضية، وبعض      ن األلغ اجين م بكة الن ام األرضية، وش ي مرصد األلغ اعدات الضحايا ف ن مس اث ع األبح
دم                     ى مجاالت التق الناجين من األلغام من آمبوديا وسريالنكا من أجل إطالع أعضاء المؤتمر والدول األعضاء عل

ادة        والمشاآل ال  ذ الم دمت مجموعة العمل       . 3-6تي تعترض تنفي ر         (WGVA)وق ات غي  وأعضاؤها من المنظم
اعدات                 2005حزيران  /الحكومية، في يونية   وفرة عن المس ع مستوى المعلومات المت ى رف ائق تهدف إل ، ثالث وث

ام                101: "للناجين اجين من األلغ اعي االقتصادي للن دمج االجتم ادة ال تراليا،     بمساع " ( فكرة عظيمة إلع دة من أس
ام؛           "؛ )"آندا والنرويج  ر من األلغ د آبي ى ح اني إل ي تع دول الت ي ال اقين ف ق بالمع اعدات  "و " أطر وطنية تتعل مس

 ).بمساعدة أستراليا" ( دولة من األعضاء24مراجعة شاملة للوضع في : 2004ضحايا األلغام األرضية في 
 

  االختياري مع تقاريرهم    Jل األعضاء النموذج     من الدو  35، قدمت   2005آب  / أغسطس 31اعتبارًا من    
ادة     2005للعام   ل الخاص بنشاطات حظر                  7 بموجب الم ة بمساعدات الضحايا أو التموي  بشأن النشاطات المتعلق

نة والهرسك،          ( من الدول األعضاء التي تعاني من األلغام         20: األلغام بشكل عام   وال، البوس ا، أنغ تان، ألباني أفغانس
دي، آمب ا   بورون ا، غيني ا، إريتري ا، آرواتي يلي، آولومبي اد، تش ا، تش رو،  –ودي ق، البي االوي، موزامبي او، م  بيس

اني من           15؛ و )الصرب والجبل األسود، السودان، طاجيكستان، ترآيا، وزيمبابوي       ي ال تع  من الدول األعضاء الت
ام  دا، إيطا     (األلغ ا، إيرلن ا، ألماني دا، فرنس ا، آن ا، بلجيك تراليا، النمس دا،    أس دا، نيوزيلن ا، هولن ان، مالط ا، الياب لي

ام               ).  النرويج، جنوب أفريقيا، والسويد    اني من األلغ وباإلضافة إلى ذلك، قدمت دولة واحدة من األعضاء والتي تع
وذج     ) اليمن( ادة     Iمعلومات عن مساعدات الضحايا باستعمال النم ا بموجب الم ي تقريره دمت سريالنكا   .  7 ف وق

                                                 
 األعضاء في المؤتمر،  والتي أعلنت عن وجود أعداد آبيرة من الناجين من األلغام، عن 24مبذولة من أجل ضمان أن تقوم الدول الـ الجهود ال "19

 26تقرير متابع للشرآاء المهتمين، : 2005 بشأن مساعدات الضحايا لتكون جاهزة لالجتماع السادس للدول األعضاء في 2009 أهداف للعام تطوير
من طرف آيري برينكيرت، مدير وحدة ) لجنة المعاقين الدولية(تم إرساله بالبريد االلكتروني إلى مرصد األلغام األرضية " ،2005لول أي/سبتمبر

   .2005أيلول / سبتمبر26التطبيق المساعدة، 
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 األعضاء في المؤتمر،  والتي أعلنت عن وجود أعداد آبيرة من الناجين من األلغام، عن 24الجهود المبذولة من أجل ضمان أن تقوم الدول الـ   "21
 26تقرير متابع للشرآاء المهتمين، : 2005هزة لالجتماع السادس للدول األعضاء في  بشأن مساعدات الضحايا لتكون جا2009 أهداف للعام تطوير
من طرف آيري برينكيرت، مدير وحدة ) لجنة المعاقين الدولية(تم إرساله بالبريد االلكتروني إلى مرصد األلغام األرضية " ،2005أيلول /سبتمبر

   .2005أيلول / سبتمبر26التطبيق المساعدة، 
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 تطورات دولية أخرى

 
ي             ام األرضية، ف وفمبر  28قامت شبكة الناجين من األلغ اني   / ن ي     2004تشرين الث اجين ف ة الن د قم ، بعق

ك لمناقشة احتياجات      دولة وممثلي    30 من الناجين من     45نيروبي، وقد ضمت     ة، وذل حكومات من مناصب رفيع
ة األول                ؤتمر المراجع ي م ي ستجتمع ف ي      .  الناجين وتقديم إعالن للدول األعضاء الت اجون أيضًا ف ا شارك الن آم

دراجات     (سباق الرآض من أجل عالم خاٍل من األلغام، على الدراجات            دام،   ) أحد الناجين فاز بسباق ال ى األق أو عل
ولحظ اإلعالن مستوى .  وقد تم تقديم إعالن قمة الناجين إلى رئيس المؤتمر       .  راسي المتحرآة بعجالت  أو على الك  

وق         ة حق ل ضمان تلبي ن أج ود م ن الجه د م ذل المزي ات بب ع الحكوم ًا جمي ب أيض ه وطال م تحقيق ذي ت ل ال العم
  114.ات صنع القرارواحتياجات الناجين من األلغام وغيرهم من المعاقين، ومشارآة الناجين في عملي

آذار / مارس 29وعقد ناجون من األلغام من أوغندا وإثيوبيا والسودان لقاء في آمباال خالل الفترة ما بين                 
ة       2005نيسان / أبريل 2 – ع لجن اون م ام األرضية، وبالتع ، وذلك ضمن أول برنامج للتبادل بين الناجين من األلغ

 – 29وعقد لقاء آخر للناجين في أوغتدا خالل الفترة من  .   في أفريقيا  العمل متعددة األديان من أجل مبادرة السالم      
 . وحضره ناجون من األلغام من أوغندا، إريتريا، السودان ورواندا، بدعم من النمسا2005آب / أغسطس31

ي             ام، ف اجين من األلغ ايو 10 – 9عقدت شبكة الن ار  / م ادة      2005أي فاء وإع ؤتمر التوجهات نحو الش  م
دمج لل روبال ن إصابات الح اجين م ن .  ن اجون م ع ن ة  37واجتم نطن لمناقش ة واش ي العاصمة األمريكي ة ف  دول

ر المنفجرة                        ذائف غي ام األرضية أو الق ر اإلصابة من األلغ ى أث ة أو التكيف عل فاء والمرون ادل  .  عمليات الش وتب
تخدام ال دعم من األصدقاء، واس أثير ال دى ت ؤتمر القصص عن م ي الم ارآون ف ل، المش ادة التأهي ي إع رياضة ف

 .وتوفر الفرص االقتصادية للمعاقين على شفاء ومعافاة الفرد بشكل شامل
وق االنسان الخاصة         وتتواصل المفاوضات بشأن مسودة نص الميثاق الشامل والمتكامل بشأن حماية حق

مة وضع مسودة هذا النص  وتضم مجموعة العمل التي أسندت إليها مه.  بالمعاقين  وآرامتهم وتعزيز هذه الحقوق    
اقين       12 ممثًال حكوميًا و  27 ات الخاصة بالمع ة، وخاصة المنظم ر الحكومي ات غي د قامت   .   ممثًال عن المنظم وق

ة والخامسة والسادسة من اجتماعات                     ة والرابع مجموعة العمل بوضع مسودة طرحت للمناقشة في الدورات الثالث
ين      .  2005 و 2004اللجنة الطارئة في العامين   ا ب رة م ي الفت آب / أغسطس 12 – 1وقد عقدت الدورة السادسة ف

ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات في      .  2006آانون الثاني   / ومن المقرر أن تعقد الدورة السابعة في يناير        2005
 115.وقد آان للميثاق المقترح تأثير بالغ في وضع حقوق المعاقين على جدول أعمال الحكومات.  2006أواخر 

رة و  ي الفت م ف ارس17 – 16ت انيين العرب  / م دوة البرلم وان ن ان، األردن بعن ي عم ؤتمر ف د م آذار عق
ئولية                  .  لنص القوانين بشأن القضايا في العالم العربي       ولى مس ي تت وزارات الت ان وال ي البرلم اقش أعضاء ف د ن وق

ة و                  12المعاقين في    ي اإلعاق راء ف ى خب ي و          دولة من الشرق األوسطن باإلضافة إل اد األوروب ين عن االتح ممثل
ة                          وانين والتشريعات المتعلق رح، والحاجة لوضع الق اقين المقت اق المع ق ميث ة تطبي ة آيفي ر الحكومي المنظمات غي
ة               ي مجال اإلعاق ة ف ات العامل ات والمنظم ين الحكوم اون والتنسيق ب بالمعاقين ومراجعتها، والحاجة إلى دعم التع

 .علقة بالعقد العربي لصالح المعاقينمن أجل إطالق النشاطات المت
 

 تمويل عمليات إزالة األلغام
 

ابقة                         ي األعوام الس ان هو الحال ف ا آ . تظل عملية متابعة الدعم المالي ألعمال إزالة األلغام من األمور الصعبة آم
ي مستويات التفصي                 اريرهم وف ي تق انحون ف ذآورة  حيث ال يزال هناك قدر آبير من التباين فيما يذآره الم الت الم

في هذه التقارير والفترات الزمنية التي تتم تغطيتها على الرغم من توفر قدر آبير من الشفافية وتوفر آليات أفضل                   
ديم صورة                  .  116لكتابة التقارير  إال أنه ال يزال باإلمكان من خالل االعتماد على بحوث مرصد األلغام األرضية تق

 . ميمعلوماتية جيدة عن وضع التمويل العال

                                                 
روسيا البيضاء، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، :   وهي J ثماني دول أعضاء أخرى تقاريرًا بشأن قضايا أخرى، باستعمال النموذج  قدمت22

تها في  للتقرير عن نشاطا7  بموجب المادة Jوقدمت بولندا أيضًا تقريرًا تطوعيا مستعملة النموذج .  الدنمارك، أستونيا، سلوفاآيا، اسبانيا، وتايالند
 .مجال العمل لحظر األلغام
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ام         ي ع وفر  2004فقد ذآرت بحوث مرصد األلغام األرضية ف ة      399 ت ال إزال ل أعم ون دوالر أمريكي لتموي  ملي
ام     % 18 مليون دوالر أو     60ويمثل هذا زيادة قدرها     . 117 جهة مانحة  27األلغام من قبل أآثر من       عما تحقق في ع

درها  2003 ادة ق ل زي ا يمث ون دوالر أو 75 آم ي % 23 ملي ق ف ا تحق ام عم ة أن  . 2002 ع ا يجب مالحظ وهن
دوالر األمريكي تعكس بشكل ملحوظ               ابقة بال ة الس ام لألعوام الثالث ة األلغ ات إزال الزيادة الكبيرة في تمويل عملي

 . 118تحسن أسعار الصرف للكثير من عمالت المانحين 
ات األ                     ويالت عملي ام األرضية تم ذآر بحوث مرصد األلغ م ت ابقا ل بحاث والتطوير ضمن    وآما آان هو الحال س

ويالت األبحاث والتطوير                   ذآر تم ك ب دال من ذل المبالغ المخصصة لمعدات وتكنولوجيا إزالة األلغام وإنما قامت ب
ل كل منفص ر أن .  بش ان      9غي ة والياب ية األوروبي ا والمفوض دا وفرنس ا وآن ي بلجيك ة ه دول المانح ن ال ط م  فق

ة المتحدة والوال        رويج والمملك ويالت                    ولوآسمبورج والن ة عن تم ارير دقيق ديم تق ي قامت بتق دة هي الت ات المتح ي
درها         29.1فقد قامت هذه الدول مجتمعة بإنفاق       . 2004األبحاث والتطوير لعام     ادة ق ون دوالر بزي ا  % 15 ملي عم

 .  مليون دوالر25.3 والذي بلغ 2003تم أنفاقه من قبلهم حسب تقارير بحوث مرصد األلغام األرضية لعام 
ل            وبتنح دوليون لتموي انحون ال ه الم ا يقدم ية تمويالت األبحاث والتطوير جانبا قد تقلل هذه اإلحصائيات من شأن م

آما يتم قدر اإلمكان تضمين تمويل برامج مساعدة ضحايا األلغام ولكن           . عمليات إزالة األلغام وذلك ألسباب عديدة     
ايا األلغام األرضية عن البرامج غير المتخصصة  بالنسبة لبعض آبار المانحين ال يمكن فصل تمويل مساعدة ضح     

ب   ية فحس ام األرض ال األلغ ي مج ذآر      . ف ين ب ة مكتف اهمات العيني انحون المس ذآر الم االت ال ي ي بعض الح فف
ر      ات غي دمها المنظم ي تق ام الت ة األلغ ات إزال ويالت عملي َا تم الغ ال تعكس أيض ا أن المب ة آم اهمات النقدي المس

 . قدمها القطاع الخاصالحكومية أو التي ي
ة                ات إزال ي عملي دة ف ام مساهمات جي اني من مشكلة األلغ ي تع دول الت وبخالف التمويل الدولي للمانحين قدمت ال

ام                       . األلغام ي ع ام ف اني من األلغ ي تع دول الت  وهي   2004وفيما يلي أمثلة لبعض المساهمات التي قدمتها بعض ال
ة أو   183.8فقد أسهمت الحكومة الكرواتية بنحو     . ألرضيةمأخوذة عن تقارير بحوث مرصد األلغام ا       ون آرون  ملي

ا يساوي                   30.4ما يعادل    ام وهو م ة األلغ ات إزال ي عملي ال        % 58 مليون دوالر أمريكي ف ة أعم الي تكلف من إجم
وزراء والحكومات المح                 . إزالة األلغام هناك   ا مجلس  ال ا فيه ة  وقدمت المصادر القومية في البوسنا والهرسك بم لي

ات  ادل  15.4والمقاطع ا يع ة أو م ون آرون ويالت المخصصة   9.8 ملي ث التم اوي ثل ا  يس و م ون دوالر وه  ملي
ق      . ألعمال إزالة األلغام هناك    ادل        178وقدمت موزمبي ا يع ة وهو م ا المحلي ار من عملته ون دوالر  7.9  ملي  ملي

اءات                  ي اإلعف ل ف ي يتمث ي شكل دعم عين ال      ألعمال إزالة األلغام وذلك ف ذه األعم ة    .  الضريبية له وأنفقت الحكوم
ة     .  مليون دوالر على عمليات إزالة األلغام      4  مليون  جنيه إثيوبي أو        35اإلثيوبية حوالي    ة اليمني وأسهمت الحكوم

 مليون بوت أو 38.3 تايلند آما قدمت حكومة.  مليون دوالر في البرنامج القومي ألعمال إزالة األلغام3.5بحوالي 
ام          957.5 ما يعادل  ة األلغ ال إزال ومي ألعم ز الق اهمة  للمرآ ة    .  119 ألف  دوالر أمريكي  آمس ا وافقت حكوم آم

ديم      ى تق وازي       2.5آولومبيا عل ا ي ة أو م ا المحلي ار  من عملته ال     934.1 ملي ومي  ألعم امج الق  ألف دوالر للبرن
ام  /إزالة األلغام عن الفترة من تموز    ران  2004يوليو ع ى حزي ام  / إل و ع ام      2005 يوني غ عن الع ديم نفس المبل  وتق

وازي                     .  الماضي ا ي د أسهمت بم ة ق دول السبع مجتمع ذه ال ة         57.5وبهذا تكون  ه ات إزال ي عملي ون دوالر ف  ملي
تثمار                 . 2004األلغام  لعام     وم باس ة تق ة العراقي ون دوالر  20وباإلضافة إلى ذلك فهناك تقارير عن أن الحكوم  ملي

ام         ة األلغ امج إزال اليف                   في برن ذه التك ا ه ي تغطيه ة الت رة الزمني ى اآلن الفت ر الواضح حت ه من غي ر أن اك غي . هن
ام                         ة حظر األلغ ي اتفاقي وهناك تقارير تقول بأن العديد من الدول التي تعاني من األلغام والتي هي بدورها عضو ف

ى            ون 190قد أسهمت سابقا في األعمال القومية إلزالة األلغام  بإجمالي يصل  إل ين عامي      ملي رة ب  دوالر عن الفت
 .2003120 و1997

تقبل للتعامل                         ي المس ام ف ة األلغ ومن المنتظر أن تكون هناك  حاجة ماسة إلى زيادة آبيرة في تمويالت أعمال إزال
اء                 ام من الوف دة حظر األلغ ي معاه دول األعضاء ف ين  ال بشكل آامل مع  المشكلة الدولية لأللغام األرضية ولتمك

دول األعضاء من خالل خطة عمل                .  سنوات 10المتفق عليه إلزالة األلغام فيها وهو       بالحد األقصى    د اتفقت ال فق
رة من  ي للفت ى 2005نيروب ويالت 2009 إل ديم التم ك تق ي ذل ا ف اتهم بم تمرار التزام د من اس ى ضمان التأآ  عل

                                                 
 تبعا ألعوام مالية مختلفة الواليات  ومن بين الدول التي تكتب تقاريرها2004  يقدم المانحون التقارير طبقا للعام الميالدي  في بعض الحاالت ال 117

إبريل /نيسان(والمملكة المتحدة ) 2005مارس / إلى آذار2004إبريل /نيسان(وآندا ) 2004سبتمبر / إلى  أيلول2003أآتوبر /من تشرين أول(المتحدة 
 ).2005يونيو / إلى حزيران2004يوليو /تموز(وأستراليا ) 2005إبريل / إلى نيسان2004

 فقد استخدمت أبحاث مراقبة إزالة األلغام معدالت 2004عام % 10 المثال زادت قيمة اليورو في مقابل الدوالر األمريكي بنسبة  فعلى سبيل118
 آان اليورو يساوي 2002وفي عام $  1.13 2003بينما آان يساوي في عام $ 1.2438 يساوي 2004الصرف التالية للدوالر إذ آان اليورو عام 

  2005يناير عام / في  آانون الثاني  وذلك طبقا لقائمة أسعار الصرف الفدرالية بالواليات المتحدة 2001في عام $ 0.90في مقابل $ 0.95
 

 .2005سبتمبر عام / وينتهي في أيلول2004أآتوبر عام / جاءت المساهمة خالل العام المالي لدولة تايالند والذي يبدأ في تشرين أول119
  ألف دوالر من وزارة 235 تضم  ألف دوالر 280 الحكومة األردنية حيث قدمت 2004ي قدمت إسهامات في عام  من بين الدول األخرى الت120

 ألف 15 ألف دوالر من القوات المسلحة األردنية وحكومة مقدونية  التي قدم مكتب إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بها 35المالية آمساهمة سنوية و
ر أنه ال تتوفر معلومات حول الدول األخرى التي أسهمت  في التمويالت القومية ألعمال إزالة األلغام في الماضي مثل دوالر من نفقات المكتب غي

 . تشاد ونيكارجوا وبيرو



رام   ام وب ة األلغ دى إلزال ل الم يط طوي ات  التخط هيل عملي ة لتس د الحاج ترآة عن ام المش اعدة ضحايا األلغ ج مس
ة              ) 45النقطة العملية   ( آما اتفقت على حث األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية والبنك الدولي وبنوك التنمية اإلقليمي

ا                  اء بالتزاماته ى الوف اعدة عل ي تطلب المس دول األعضاء الت م ال ى دع والمؤسسات المالية آلما آان ذلك ممكنا عل
دة  المنصوص عليها في المعا ة   (ه ى   ) 48النقطة العملي ر          واتفقت عل دة غي ى مصادر جدي د للوصول إل ذل الجه ب

 121)50المقطة العملية (تقليدية للدعم سواء آانت فنية أو مالية أو مادية 
 

 2004المساهمات لعام 
 

ي عملي    10من بين الدول العشرين األآثر تقديما للمنح في هذا المضمار قامت          اهماتها ف ادة مس ة   دول بزي ات إزال
اهماتها               2004األلغام لعام    دول العشر األخرى بتخفيض مس ي      .  122 بالعمالت المحلية بينما قامت ال دول الت ا ال أم

بة  ا بنس ت النمس اهماتها فكان بة % 200زادت مس ان بنس بة % 191والياب دا بنس بة % 135ونيوزيلن دا بنس وهولن
بة % 60 را بنس بة 123%24وسويس دا بنس ات % 20 وأيرلن بة والوالي دة بنس بة % 20المتح رويج بنس % 14والن

بة   دانمارك بنس بة   % 5وال ة بنس ية األوروبي يض      %. 0.7والمفوض ت بتخف ي قام ة الت دول المانح منت ال وتض
بة  % 51وإيطاليا بنسبة   % 57 اليونان بنسبة    2004مساهماتها في عمليات إزالة األلغام لعام        والمملكة المتحدة بنس

بة    % 23انيا بنسبة   وألم% 32وفرنسا بنسبة   % 33 بة    % 19والسويد بنس ا بنس بة   % 16وبلجيك دا بنس % 14وفنلن
ات                    %. 4وآندا بنسبة   % 12وأستراليا بنسبة    دول المانحة لعملي ر ال رة أخرى هي أآب ات المتحدة م وظلت الوالي

ى        . إزالة األلغام  الي         96.5فقد ساهمت بإجمالي يصل إل ام الم ون دوالر للع ا     2004 ملي رامج  األعم انية    لب ل اإلنس
 .  مليون دوالر تم تقديمها للعراق35.8 دولة بما في ذلك 31إلزالة األلغام في 

ان   ي الياب دوالر األمريك وظ بال كل ملح اهماتهم بش ذين زادت مس انحون ال من الم ون دوالر29.8(ويتض )  ملي
دة  ات المتح ون دوالر15.9(والوالي دا )  ملي ون دوالر7.20(وهولن ية األ)  ملي ة والمفوض ون 6.9(وروبي  ملي

دوالر      )  مليون دوالر5.7(والنرويج  ) دوالر ا بال ر عنه د التعبي انحين  عن ويتجلى االرتفاع الملحوظ لمساهمات الم
د    2004األمريكي نتيجة النخفاض قيمة الدوالر األمريكي خالل عام          ة فق  فيما يتعلق بمساهمة المفوضية األوروبي

دار   ة بمق اهمة المجموع ذه    % 10.7زادت مس ع ه ل م م التعام ن إذا ت ي ولك دوالر األمريك ى ال ا إل م تحويله إذا ت
 % 0.7الزيادة باليورو فإنها ال تتعدى 

وفيما يتعلق بالمساهمة في أعمال إزالة األلغام  فيما يتعلق بعدد السكان تعد النرويج هي أآبر الدول المانحة إذ أنها                 
وازي           ا ي دانمارك      دوال 7.49تعد األآثر مساهمة حيث قدمت م ا ال رد وتليه رد ولوآسمبورج   2.54ر للف  دوالر للف

 . آما زادت مساهمات آل من سويسرا والسويد وهولندا وفنلندا عن دوالر للفرد.  دوالر للفرد1.72
ام                              ا بحوث مرصد األلغ ي جمعته ام الت ة  األلغ ال إزال الغ التمويالت الخاصة بأعم الي مب ويجب مالحظة إن إجم

وا  ن األع ية ع ة األرض من ال2004 و2003، 2002م المتتالي ة   50 ال تتض ا دول همت به ي أس ون دوالر الت  ملي
ان  خالل                ي لبن ام ف ة األلغ اإلمارات العربية المتحدة من خالل قطاع أعمال إزالة األلغام التابع لألمم المتحدة إلزال

ذا       حيث أنه من غير الواضح مقدار ما تم إنفاقه في آل          . 2004 إلى   2002األعوام من    ر أن ه  من هذه األعوام  غي
 . 2004 إلى 1992المبلغ متضمن في اإلجمالي المذآور لألعوام من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقارير تمويالت إزالة األلغام  بالسنة
  مليار دوالر2.53 1992-2004

  

                                                 
  105 إلى 94 الصفحات من 2005شباط عام / فبراير9 في 2005-2004 لمؤتمر المراجعة األول لعام  التقرير النهائي 121
  عالية المساهمة وهي الواليات المتحدة والمفوضية 11 من الدول ال7 التاريخية الكبرى وتي زادت الدول المانحة األربعة  تضمنت التمويالت ال122

 من الدول الكبرى المانحة هي المملكة المتحدة وآندا 4األوروبية اليابان والنرويج وهولندا والدانمارك  وسويسرا وتضمنت المساهمات التي انخفضت 
 والسويد وألمانيا 

 وألول مرة قدمت سويسرا إلى مراقبة إزالة األلغام األرضية بتمويل للمعلومات بالفرنك السويسري، أما قبل ذلك فكان يتم إرسال 2005 في عام 123
 مبالغ التمويل بالدوالر األمريكي



  مليون دوالر399 2004
  مليون دوالر339 2003
  مليون دوالر324 2002
  مليون دوالر237 2001
  مليون دوالر243 2000
  مليون دوالر219 1999
  مليون دوالر تقديرية9 مليون دوالر بما في ذلك 187 1998
  مليون دوالر تقديرية35 مليون دوالر بما فيها 139 1997
  مليون دوالر تقديرية34 مليون دوالر بما فيها 132 1996
 ديرية مليون دوالر تق41 مليون دوالر بما فيها 258 1992-1995

 ملحوظة ال يتضمن هذا الجدول التمويالت الخاصة باألبحاث والتطوير 
 

 124 مليون دوالر أمريكي 399: 2004تمويالت المانحين ألعمال إزالة األلغام آما تحددت في عام 
  مليون دوالر96.5 الواليات المتحدة

  مليون دوالر71.4 المفوضية األوروبية
  مليون دوالر42.8 اليابان

  مليون دوالر34.3 لنرويجا
  مليون دوالر22.60 آندا

  مليون دوالر19.30 هولندا
  مليون دوالر18.7 ألمانيا

  مليون دوالر15.3 المملكة المتحدة
  مليون دوالر13.7 الدانمارك
  مليون دوالر11.4 السويد
  مليون دوالر10.9 سويسرا
  مليون دوالر6.0 فنلندا
 الر مليون دو5.7 بلجيكا
  مليون دوالر5.3 أستراليا
  مليون دوالر3.5 سلوفاآيا
  مليون دوالر3.2 إيطاليا

  مليون دوالر3.1 الجمهورية الكورية
  مليون دوالر3.0 النمسا
  مليون دوالر3.0 أيرلندا

  مليون دوالر2.5 نيوزيلندا
  مليون دوالر2.4 اليونان
  مليون دوالر1.9 فرنسا
 ون دوالر ملي1.2 أسبانيا

  مليون دوالر1.5 125آخرون 
 

  مليار دوالر أمريكي2.5 :2004 إلى 1992تمويالت المانحين ألعمال إزالة األلغام عن الفترة من 
  مليون دوالر626.4 الواليات المتحدة

  مليون دوالر376.1 المفوضية األوروبية
  مليون دوالر219.1 النرويج
  مليون دوالر178 اليابان
  مليون دوالر148.8 كة المتحدةالممل
  مليون دوالر127.6 آندا

                                                 
 آانون 3وذلك في " قائمة أسعار الصرف السنوية " مأخوذ عن الخزانة الفدرالية للواليات المتحدة األمريكية 2004 متوسط أسعار الصرف لعام 124

  فرانك سويسرا آمعدل ثابت صادر عن الحكومة السويسرية 1.35 الدوالر األمريكي يساوي  باستثناء إن 2005يناير عام /الثاني
 للصين وبعض الدول 2004ام  يتضمن تمويل من آل من دول التشيك ولوآسومبورج وسلوفينيا وجنوب أفريقيا ولم تتوفر مبالغ المساهمة لع125

 المانحة



  مليون دوالر122.9 ألمانيا
  مليون دوالر114.9 السويد
  مليون دوالر114.6 هولندا

  مليون دوالر98.5 الدانمارك
  مليون دوالر67.8 سويسرا
  مليون دوالر65.8 أستراليا
  مليون دوالر52 إيطاليا

  مليون دوالر50 متحدةاإلمارات العربية ال
  مليون دوالر46.2 فنلندا
  مليون دوالر27.5 بلجيكا
  مليون دوالر24.8 فرنسا
  مليون دوالر14.1 أيرلندا
  مليون دوالر14.0 النمسا

  مليون دوالر11.5 نيوزيلندا
  مليون دوالر9.6 اليونان
  مليون دوالر8.2 أسبانيا

  مليون دوالر24.6 126آخرون 
 هذا ال يتضمن تمويالت األبحاث والتطوير: ةملحوظ

 
  127 2004تمويالت أعمال إزالة األلغام للفرد في عام 

  المبلغ بالدوالر للفرد
 7.49 النرويج
 2.54 الدانمارك

 1.72 لوآسمبورج
 1.48 سويسرا
 1.27 السويد
 1.19 هولندا
 1.15 فنلندا
 0.75 أيرلندا
 0.71 آندا

 0.65 سلوفاآيا
 0.62 وزيلنداني

 0.55 بلجيكا
 0.37 النمسا

 0.33 الواليات المتحدة
 0.33 اليابان

 0.26 المملكة المتحدة
 0.26 أستراليا
 0.23 ألمانيا
 0.22 اليونان
 0.22 سلوفينيا

 0.06 الجمهورية الكورية

                                                 
 مليون 3 مليون دوالر والمملكة العربية السعودية 4.1 مليون دوالر وآوريا الجنوبية 4.6 مليون دوالر ولوآسمبورج 6.2 بما في ذلك الصين 126

 مثل البرازيل وجمهورية التشيك والمجر  مليون دوالر من دول أخرى2 مليون دوالر باإلضافة إلى 1.3 مليون دوالر وأيسلندا 3.4دوالر وسلوفينيا 
 . ولتوانيا والبرتغال ومناآو وسلوفاآيا وجنوب أفريقيا وآخرون

عملية حساب التمويالت للفرد منظور جديد في عالم تمويالت إزالة األلغام من قبل الدول المانحة لوحساب هذه التمويالت تم تقسيم تمويالت  تقدم 127
أعداد السكان " ان تلك الدول وتم الحصول على أعداد السكان من البنك الدولي وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية  على عدد سك2004الدول لعام 

 وتم  bdf/pop/datatopic/data/org.kworldban.www والموجودة على موقع اإلنترنت التالي 2005يوليو عام / تموز1في " 2004لعام 
 . 2005سبتمبر عام / أيلول27الحصول عليها في 



 0.06 إيطاليا
 0.03 فرنسا
 0.03 أسبانيا

 0.02 جمهورية التشيك
  يتضمن تمويالت األبحاث والتطويرهذا ال: ملحوظة

 
 الدول المانحة ألعمال إزالة األلغام

 
ك                       ر عكس ذل تم ذآ م ي ا ل دوالر األمريكي م ذه اإلحصائيات بال ويالت      . 128يتم وضع ه وتتضمن اإلحصائيات تم

 . بينما ال تتضمن تمويالت األبحاث والتطوير إذ يتم تحديدها بشكل منفصل. مساعدة الضحايا عند معرفتها
 

  مليون دوالر626.4: الواليات المتحدة األمريكية
  مليون دوالر96.5 2004129
  مليون دوالر80.6 2003
  مليون دوالر73.80 2002
  مليون دوالر69.20 2001
  مليون دوالر82.40 2000
  مليون دوالر63.10 1999
  مليون دوالر44.90 1998
  مليون دوالر30.8 1997
 الر مليون دو29.80 1996
  مليون دوالر29.20 1995
  مليون دوالر15.90 1994
  مليون دوالر10.20 1993
غ          • ل مبل ال تتضمن اإلحصائيات تمويالت مساعدة ضحايا األلغام غير أن تمويل برامج ضحايا الحرب مث

 . 2004 مليون دوالر خالل العام المالي 11.90إضافي قدره 
ام  12.60 و2004مليون دوالر  للعام المالي  12.80بلغت تمويالت األبحاث والتطوير     •  مليون دوالر لع

 . 2004 إلى 1995 مليون دوالر لألعوام المالية من 133 وبلغت 2003
ويالت      • ول تم ن التفاصيل ح د م ى مزي دة للحصول عل ات المتح ي الخاص بالوالي ر المحل ر التقري انظ

 . الواليات المتحدة ألعمال إزالة األلغام
 

  مليون دوالر 376.10: وبية المفوضية األور
  مليون يورو57.4 مليون دوالر أو 71.4 130 2004
  مليون يورو57 مليون دوالر أو 64.5 2003
  مليون يورو40.7 مليون دوالر أو 38.7 2002
  مليون يورو26.1 مليون دوالر أو 23.5 2001
  مليون يورو15.9 مليون دوالر أو 14.3 2000
  مليون يورو17.3ر أو  مليون دوال15.5 1999
  مليون يورو23.8 مليون دوالر أو 21.4 1998
  مليون يورو141.4 مليون دوالر أو 126.8 1992-1997

 
اد       • ال  تتضمن اإلحصائيات التمويالت اإلضافية إلزالة األلغام والمقدمة من قبل الدول األعضاء في االتح

اث  وال  ويالت األبح ت تم ل وبلغ كل منفص ي بش ام األورب ي ع وير ف ورو أو 460000 2004تط  ي

                                                 
 بما في ذلك آافة 2004 مراقبة إزالة األلغام لعام  من الملخص التنفيذي لتقرير 2003 تم الحصول على اإلحصائيات لألعوام السابقة لعام 128

 م الحاالت ال جميعها يتم حساب اإلحصائيات حسب أسعار الصرف  خالل تلك السنوات التصحيحات التي تم تلقيها عن األعوام السابقة وفي معظ
 أخصائية Angela L. Jeffries عن طريق رسالة إلكترونية من  2004 البيان التاريخي للواليات المتحدة والذي يتضمن بيانات عن العام المالي 129

 . 2005يوليو / تموز20ن السياسية والعسكرية وذلك في اإلدارة المالية بوزارة المالية األمريكية مكتب الشؤو
 ,Nicola Marcel, Nicola Marcel مساهمة المفوضية األوروبية في هيئة مراقبة إزالة األلغام األرضية عن طريق رسالة إلكترونية من 130

 . 2005يوليو عام / تموز 19ا في سياسات األمن بالمفوضية األوروبية في .3بالوحدة 



 2004 إلى   1992 يورو بينما بلغت خالل األعوام من        10000 2003وبلغت في عام    .  دوالر 572148
 .  مليون يورو50

ة                 • ات إزال ة لعملي انظر ملحق المفوضية األوروبية للمزيد من التفاصيل عن تمويالت المفوضية األوروبي
 .األلغام

 
 .والر مليون د219.1:النرويج
  مليون آرونة231.2 مليون دوالر أو 34.3 131 2004
  مليون آرونة202.4 مليون دوالر أو 28.6 2003
  مليون آرونة202.9 مليون دوالر أو 25.4 2002
  مليون آرونة176.9 مليون دوالر أو 20 2001
 . مليون آرونة178.6 مليون دوالر أو  19.5 2000
  مليون آرونة185 مليون دوالر أو 21.5 1999
  مليون دوالر24 1998
  آرونة125 مليون دوالر أو 16.7 1997
  مليون آرونة101 مليون دوالر أو 13.5 1996
  مليون آرونة87 مليون دوالر أو 11.6 1995
  مليون آرونة30 مليون دوالر أو 4 1994
ام           • ي ع ون آر 2.250 2004بلغت تمويالت النرويج لألبحاث والتطوير ف ة أو   ملي  دوالر 333833ون

 . أما التمويالت النرويجية السابقة  لألبحاث والتطوير فهي غير معروفة
 

ام                    ام ع ة األلغ ال إزال انح ألعم ر م افس أآب رد          2004وقد آانت النرويج بال من ل للف د  .  من حيث حساب التموي وق
ى    ام إل ة األلغ ال إزال ا ألعم ن تمويله رويج م ة أو 231187806زادت الن ى 34.3 آرون و أعل ون دوالر وه  ملي

ام                   رة عن ع ادة آبي ه        2003المستويات التي سجلتها النرويج على اإلطالق آما أنها تعتبر زي ل في غ التموي ذي بل  ال
ة أو 202.4 ون آرون ون دوالر28.57 ملي والي 132.  ملي رويج ح دمت الن د ق ة أو 137.2  وق ون آرون  20.4 ملي

ي     مليون دوالر إلزالة األلغام واألنشطة ال      يم               16متعلقة بها ف درات والتقي اء الق ام وبن ة األلغ ك إزال ي ذل ا ف ة بم  دول
ام          رة          . السريع واالستشارات الفنية ومراآز تدريب الكالب للكشف عن األلغ ك للم ا وذل ويالت لموريتاني دمت تم وق

ى طي وآوروا      . األول ا الوس وال وأمريك دة أنج ويالت متزاي ت تم ي تلق اليم الت دول واألق ين ال ن ب ا واألردن وم تي
ق       . وسريالنكا والسودان  راق وموزنبي ا والع ا وإثيوبي غ  .   ولكن التمويالت قد انخفضت بالنسبة لكل من إريتري وبل

من  % 20 مليون دوالر أي حوالي 6.4 مليون آرونة أو   43دعم النرويج لبرامج مساعدة ضحايا األلغام أآثر من         
ا     ام  وأف ة األلغ ات إزال رويج  لعملي ويالت الن ض      تم ان وبع راق ولبن تان والع ي أفغانس ودة ف رامج موج ذا ب د ه

ام األرضية           اجين من األلغ بكة الن ل ش ات مث ة  Landmine Survivors Networkالمنظم  Tromsø  وهيئ
وقين       ة للمع ة الدولي حايا والهيئ اعدة الض وارد مس ا لم ة  Handicap Internationalومرآزه ة الدولي  واللجن

 . للصليب األحمر
 
  مليون دوالر178: باناليا

 . مليون ين4630 مليون دوالر أو 42.8 2004
 . مليون ين1590 مليون دوالر أو 13 2003
  مليون ين5537 مليون دوالر أو 49.7 2002
  مليون ين802 مليون دوالر أو 7.5 2001
  مليون ين1480 مليون دوالر أو 12.7 2000
  مليون ين1904 مليون دوالر أو 16 1999
  مليون ين722 مليون دوالر أو  6.3 1998

  مليون دوالر30ما يقرب من  1998قبل عام 

                                                 
 قطاع الشؤون اإلنسانية بقسم ,May-Elin Stener عن طريق رسالة إلكترونية من  2005إبريل / نيسان28 استمارة ج في 6ة تقرير المادة الماد 131

 . 2005مايو عام /إبريل وأيار/الشؤون الدولية بوزارة الخارجية في نيسان
طاع الشؤون اإلنسانية بقسم الشؤون الدولية وزارة الخارجية خالل شهري ق... وقد ورد بالبريد اإللكتروني من2005-4-28 من تقرير في 7 المادة 132

 .  2005مايو من عام /إبريل وأيار/نيسان



ام      • ن أو   795 2004وبلغت تمويالت األبحاث والتطوير في ع ون ي ا بلغت    7.35 ملي ون دوالر  بينم  ملي
رة من       5.9 أي   2003 مليون ين عام     720 ى  1999 مليون دوالر وبلغت خالل الفت رب   2004 إل ا يق  م
 .  مليون دوالر13.6 مليون ين أو 1555من 

 
ام بنحو     2004وفي عام    ة األلغ ن أو   4630 أسهمت اليابان في عمليات إزال ون ي ون دوالر 42.8 ملي .  133 ملي

د       ى اآلن وهي تزي ام حت ة األلغ ات إزال ي عملي ان ف نوية للياب اهمة س ر مس اني أآب اهمة ث ذه المس ر ه  3وتعتب
ام           ي ع غ    2003مرات عن ما قدمته اليابان ف ن    1590 وبل ون ي ام          .  ملي ة األلغ ل مشروعات إزال ع تموي وارتف

ام                 3747أي  % 81بشكل ملحوظ إذ وصل إلى نسبة        ي ع ة ف الي المشارآة الياباني ن من إجم  2004 مليون ي
ـ  ة ب ام  1494أو % 65بالمقارن ي ع ن  ف ون ي ن    .  2003 ملي يال ع د قل ا يزي ان م أو % 1وخصصت الياب

ذا       2004 من تمويالتها عام 492843 مليون ين أو   53.30 ام وذهب آامل ه   لبرنامج مساعدة ضحايا األلغ
ام                         ي ع ام ف رامج ضحايا األلغ ة مخصصات لب ان أي دمت  . 2003المبلغ إلى دولة اليمن ولم تخصص الياب وق

األمم المتحدة            11اليابان مساهماتها التمويلية لحوالي      ام ب ة    دولة باإلضافة إلى قطاع إعمال إزالة األلغ  ومنظم
ام  ي ع ك ف ة وذل دول األمريكي ن . 2004ال ام آجزء م ة األلغ ال إزال تثنائية ألعم اهمة اس ان مس دمت الياب وق

 .  مليون دوالر16.3 مليون ين أو 1761 وبلغت هذه المساهمة 2004تمويلها لكمبوديا في عام 
 

  مليون دوالر148.8: المملكة المتحدة
 مليون جنيه إسترليني 8.3 مليون دوالر أو 15.3 2004-2005
  جنيه إسترليني12.3 مليون دوالر أو 20 2003-2004
  جنيه إسترليني12.5 مليون دوالر أو 18.5 2002-2003
  مليون جنيه إسترليني10.7 مليون دوالر أو 15.4 2001-2002
  مليون جنيه إسترليني15 مليون دوالر أو 21.5 2000-2001
  مليون جنيه إسترليني13.6أو  مليون دوالر 20.4 1999-2000
  مليون جنيه إسترليني4.6 مليون دوالر أو 6.5 1998-1999
  مليون جنيه إسترليني4.6 مليون دوالر أو 6.6 1997-1998
  مليون دوالر6.3 1996-1997
  مليون دوالر6.9 1995
  مليون دوالر6.3 1994
  مليون دوالر5.1 1993
 .ويالت مساعدة ضحايا األلغامال تتضمن هذه اإلحصائيات تم •
ويالت األبحاث والتطوير         • ترليني أو أي         1066332بلغت تم ه إس ام        1.95  جني ون دوالر خالل الع  ملي

ترليني أو   1.5 2004-2003 بينما بلغت في العام    2004-2005 ه إس ون دوالر 2.5 مليون جني ا  .  ملي أم
ى    2000-1999خالل الفترة من      د بلغت      2005-2004 إل ترليني أو        ملي  7 فق ه إس ون   11.1ون جني  ملي

 . دوالر
 

الي   15.3 جنيه إسترليني أو 8339800لقد ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ قدره        الم الم  مليون دوالر خالل الع
بة 2004-2005 ل بنس ا يق و م ام وه ة األلغ ال إزال ل أعم ي  تموي الي % 33  ف ام الم ي  الع اهمتها ف عن مس
ـ    . ليون جنيه إسترليني   م 12.3 والتي بلغت    2003-2004  دول باإلضافة  6وقدمت المملكة المتحدة تمويالت ل

الي               . إلى الصومال وآوسوفو    ام الم ي الع ام ف ة األلغ ويالت إزال ارب من        2005-2004وبلغت تم ا يق  5.1 م
ى   ديري يصل إل غ تق ة بمبل ون دوالر بالمقارن ام  14.1ملي الل الع ون دوالر خ دم . 2004-2003 ملي م تق ول

ام              المملكة راق ع ي الع ام ف ـ    2005-2004 المتحدة أي تمويالت إلزالة األلغ ة ب م      8.5 بالمقارن ون دوالر ت  ملي
ام  ديمها خالل الع ة  . 2004-2003تق ال إزال اع أعم الي لقط ا الم ي دعمه تمرت ف دة اس ة المتح ن المملك ولك

ة اليونيسيف  ة  ومنظم دة للتنمي م المتح امج األم دة وبرن األمم المتح ام ب ة وق. األلغ دفاع بالمملك دمت وزارة ال
 . 2005-2004 دوالر لبرنامج فينكس التابع للهيئة الدولية للمعوقين خالل العام 554992المتحدة 

 
  مليون دوالر 127.6آندا 

 . مليون دوالر آندي29.5 مليون دوالر أو 22.6 134 2004

                                                 
  وتضمن ترجمة 2005أغسطس / آب10 جاء هذا خالل رسالة إلكترونية من تي توجو إياسو  التابع للحملة اليابانية لحظر األلغام األرضية في  133

 . 2005مايو / أيار11لخارجية في لمرآز المعلومات بوزارة ا
 . فقط CIDA تمويالت 1998تتضمن اإلحصائيات السابقة لعام  134



  مليون دوالر آندي30.8 مليون دوالر أو 22.5 2003
  مليون دوالر آندي22.3والر أو  مليون د15.1 2002
  مليون دوالر آندي24 مليون دوالر أو 15.5 2001
  مليون دوالر آندي17.7 مليون دوالر أو 11.9 2000
  مليون دوالر آندي23.5 مليون دوالر أو 15.20 1999
 . مليون دوالر9.5 1998
  مليون دوالر آندي4.6 ماليين دوالر أو 3 1997
  ماليين دوالر آندي6دوالر أو  ماليين 4 1996
  مليون دوالر آندي2.2 مليون دوالر أو 1.5 1995
  مليون دوالر آندي4.4 مليون دوالر أو 2.9 1994
  مليون دوالر آندي3.4 مليون دوالر أو 2.2 1993
  مليون دوالر آندي2.5 مليون دوالر أو 1.7 1989
ام    • وير ع اث والتط ويالت األبح ت تم دي أو 3132600غ  مبل2004بلغ ون دوالر 2.4 دوالر آن  ملي

ا          2 أي   2003 مليون دوالر آندي في عام       2.8أمريكي وبلغت    غ مجموعه ا بل  مليون دوالر أمريكي بينم
 . 2004 إلى 1998 مليون دوالر في الفترة من 13.5

 
الي  ام الم ام بعض الشيء م2005-2004وخالل الع ة األلغ ال إزال دا ألعم ويالت آن  30.8ن  انخفضت تم

دي أو  ون دوالر آن ى 22.5ملي ون دوالر إل دي أو 29474658 ملي ي22643224 دوالر آن .  دوالر أمريك
ام      . 135 ى      . ويعتبر هذا التمويل هو ثاني أعلى تمويل آندي ألعمال إزالة األلغ دا تمويالت إل دمت آن د ق  36وق

م        دولة أي أقل دولتين من العام الماضي باإلضافة إلى العديد من المنظما            ات األم ة ومنظم ت والهيئات اإلقليمي
انية                ام لألغراض اإلنس وخالل  . المتحدة والمنظمات غير الحكومية  ومرآز جنيف الدولي ألعمال إزالة األلغ

ام من                2005-2004العام المالي    ة من مخاطر األلغ ات التوعي ا لعملي  دوالر 625109 زادت آندا من دعمه
ى  اعد1.14إل ا لمس ون دوالر ودعمه ن  ملي ام م حايا األلغ ى 463312ة  ض ون دوالر 2.1 دوالر إل  ملي

ام الموجودة من               دمير األلغ ة وت ى       1.91ولبرامج  الحماية والوقاي ون دوالر إل ون دوالر   2.98 ملي و . 136 ملي
ام من        2005-2004وأيضا خالل العام المالي     ة األلغ ات إزال ا لعملي دا من تمويله ون دوالر  4.9 قللت آن  ملي

ى  4.5ن دوالر وألعمال التنسيق من    مليو 3.5إلى   ا     2.87 مليون دوالر إل ا فيه ات بم ون دوالر والمعلوم  ملي
 .  دوالر212722 دوالر إلى 869820عمليات المسح من 

 
 . مليون دوالر122.9: ألمانيا

  مليون يورو15 مليون دوالر أو 18.7 2004
  مليون يورو19.5 مليون دوالر أو 22.1 2003
  مليون يورو20.4ون دوالر أو  ملي19.4 2002
ون دوالر أو 12.3 2001 اني أو 26.8 ملي ارك ألم ون م  ملي

  مليون يورو13.7
  مارك ألماني27.6 مليون دوالر أو 14.5 2000
  مارك ألماني21.7 مليون دوالر أو 11.4 1999
  مليون دوالر10.1 1998
  مليون دوالر4.9 1997
  مليون دوالر7.9 1996
  مليون دوالر0.8 1995
  مليون دوالر0.5 1994
  مليون دوالر0.3 1993
وير  • ويالت األبحاث والتط ورو أو 102989بلغت تم ام 128098  ي ا بلغت 2004 دوالر خالل ع  آم

ام               1999 إلى   1993 مليون دوالر خالل الفترة من       5.1 رة من ع وفر إحصائيات عن الفت ه ال تت  غير أن
 . 2003 إلى 2000

                                                 
فقد انخفض .  تعتبر آندا مثال جيد على تباينات أسعار الصرف التي تؤثر على إجمالي تمويالت عمليات إزالة األلغام عند آرها بالدوالر األمريكي135

 .  مليون دوالر أمريكي0.1ي بينما ارتفع بمقدار  دوالر آند1.3التمويل الكندي بمقدار 
  بفريق أعمال إزالة األلغام بوزارة الخارجية الكندية في Elvan Isikozlu قاعدة بيانات استثمارات أعمال إزالة األلغام رسالة إلكترونية من  136

  2005أغسطس /يونيو إلى آب/الفترة من حزيران



 
ام            بلغت تموي  ي ع ام ف ة األلغ ارب      2004137الت ألمانيا لعمليات إزال ا يق ورو أو       15 م ون ي ون   18.7 ملي  ملي

ام  السابق      ه    2003دوالر بانخفاض عن الع ويالت في ذي بلغت التم ورو أو   19.5 وال ون ي ون 22.1 ملي  ملي
لفت مناطق هذه    واخت 2003 دولة عام    15  مقارنة بـ   2004 دولة في عام     19وأفادت مساهمات ألمانيا    . دوالر

ريكتين      دا األم ا ع اطق فيم ة المن دول حيث شملت آاف ة     . ال ات إزال ويالت لعملي م تخصيص معظم التم د ت وق
ام    2003وخالل عام   . األلغام والتخلص منها   ة األلغ ال إزال  لم تقدم ألمانيا تمويالت لمرآز جنيف الدولي ألعم

 .  دوالر لهذا الغرض301579 بتخصيص 2004لألغراض اإلنسانية غير أنها قامت في عام 
 

  مليون دوالر114.9السويد 
ون دوالر أو 11.4 2004 ويدي   83.5 ملي ة س ون آرون  ملي

 مصروفة
  مليون آرونة مصروفة102.9 مليون دوالر أو 12.7 2003
  مليون آرونة مصروفة71 مليون دوالر أو 7.3 2002
  مليون آرونة مصروفة100.9 مليون دوالر أو 9.8 2001
  مليون آرونة مصروفة107.9 مليون دوالر أو 11.8 2000
  مليون آرونة مصروفة83.3 مليون دوالر أو 9.8 1999
  مليون آرونة مخصصة129.5 مليون دوالر أو 16.6 1998
  مليون دوالر مخصصة11.9 1997
  مليون دوالر مخصصة10.4 1996
  مليون دوالر مخصصة5.1 1995
  مخصصة مليون دوالر2.6 1994
  مليون دوالر مخصصة5.5 1990-1993
 .ال تتضمن  هذه  اإلحصائيات تمويالت مساعدة ضحايا األلغام •
ارب                      • ا يق رامج األبحاث والتطوير بم ل عدد من ب ي      24قامت السويد في الماضي بتموي ون دوالر ف  ملي

ى    1994الفترة من     غ    1999 إل ام       1.7 وبمبل ون دوالر ع الي التم     2003 ملي ام    ولكن إجم ل لع  2004وي
 . غير معلوم

 
ام  ي ع ن   2004وف ام م ة األلغ ال إزال ويد ألعم ويالت الس ويدي أو 102.9 انخفضت تم ة س ون آرون  12.7 ملي

ى  ون دوالر إل ة أو 83475664ملي ون دوالر11.4 آرون ن   138.  ملي تخلص م دة لل ويالت جدي ذا تم من  ه وتض
ادل            ا يع ي الصومال بم ون آر   9.5األلغام وإزالتها ف ادل            ملي ا يع ة وفي السودان بم ادة     3.8ون ة وزي ون آرون  ملي

ة وفي سريالنكا من      5 مليون  آرونة إلى      1.9التمويالت في البوسنا والهرسك من       ون آرون ة   4 ملي ون آرون  ملي
 مليون  14بينما انخفضت تمويالت إزالة األلغام بشكل ملحوظ في أفغانستان إذ انخفضت من             .  مليون آرونة  6إلى  

ى   16 مليون آرونة وفي آمبوديا حيث انخفضت من          4.05آرونة إلى    ون إل ا      12 ملي ي إريتري ة وف ون آرون  ملي
ى 4.4انخفضت من  راق من 3.4 إل ي الع ة وانخفضت أيضا ف ون آرون ى 26 ملي ة سويدي 10 إل ون آرون  ملي

ذي آان عليه   وظل التمويل على نفس المستوى  ال      .  مليون آرونة  3.0 مليون إلى    8.0وانخفضت في موزمبيق من     
 . في العام الماضي بالنسبة لكل من أنجوال ونيكارجوا

 
 139 مليون دوالر114.6: هولندا
  مليون يورو15.5 مليون دوالر أو 19.3 2004
  مليون دوالر12.1 2003
  مليون دوالر16 2002
ون دوالر أو 13.9 2001 در أو  32 ملي ون جيل  15.5 ملي

 مليون يورو
  مليون جيلدر هولندي35.4ر أو  مليون دوال14.2 2000
  مليون جيلدر23 مليون دوالر أو  8.9 1999

                                                 
 وزارة الخارجية الفدرالية ,Dirk Roland Haupt عن طريق رسالة إلكترونية من  2005إبريل عام /يسان ن15 استمارة ج في 7تقرير المادة  137

  2005يوليو عام / تموز25 وذلك في 241الشعبة 
 . 2005مارس / آذار23 في Alf Eliasson, SIDA تم إرسال هذه الوثيقة بالبريد من 138
 . 1996م ال تتوفر إحصائيات خاصة باألعوام السابقة لعا 139



  مليون دوالر9.3 1998
  مليون دوالر10.2 1997
  مليون دوالر10.7 1996
 . تتضمن اإلحصائيات بعض وليس جميع تمويالت مساعدة ضحايا األلغام •

 
ام                ي ع ام ف ة األلغ ات إزال غ يساوي      ب 2004وقد ساهمت هولندا في عملي ورو أو    15.494919مبل ون  19.3 ي  ملي

ام      12.1دوالر مقارنة بمبلغ     ا تخصيص         . 2003 مليون دوالر ع م تقريب د ت اهمات    12.2وق ون دوالر من مس  ملي
ام  ي  2004ع ام ف ة األلغ ة14 إلزال ام  140.  دول ي ع دا  2004وف دمت هولن حايا  435330 ق اعدة ض  دوالر لمس
 . األلغام

 
 141دوالر مليون 98.5: الدانمارك

  مليون آرونة  دانمارآية82.3 مليون دوالر أو 13.7 2004
  مليون آرونة78.6 مليون دوالر أو 11.9 2003
  مليون آرونة83.5 مليون دوالر أو 10.6 2002
 . مليون آرونة119.4 مليون دوالر أو  14.4 2001
  مليون آرونة106.7 مليون دوالر أو 13.4 2000
  مليون آرونة49.9أو  مليون دوالر 7 1999
  مليون آرونة44.3 مليون دوالر أو 6.2 1998
  مليون آرونة38.6 مليون دوالر أو 5.4 1997
 . مليون آرونة57 مليون دوالر أو 8 1996
  مليون دوالر2.3 1995
  مليون دوالر2 1994
  مليون دوالر1.7 1993
  مليون دوالر1.9 1992
 .  المساهمات الثنائية1995 إلى 1992من ال تتضمن إحصائيات األعوام  •
 . قامت الدانمارك بتمويل عدد من برامج األبحاث والتطوير غير أن قيمة التمويل غير معروفة •

 
ام                   ي ع ام ف ة األلغ ات إزال ي عملي دانمارك ف ى    2004ولقد زادت مساهمة ال ة أو         82.3 إل ة دانمارآي ون آرون   ملي

ديم معظم    . 2003 مليون دوالر عام     12 مليون آرونة أو     78.6  مليون دوالر بعد أن آانت حوالي      13.8 م تق وقد ت
دانمارآي حوالي           ل ال اد التموي  دول 9التمويالت الدانمارآية من خالل المنظمات غير الحكومية الدانمارآية وقد أف

ام  ام    2004ع ي ع ال ف و الح ان ه ا آ راق وموزنبي   2003 آم وال والع تان وأنج دول أفغانس ذه ال من ه ق  وتتض
 . وسريالنكا وترآزت  مساهمات الدانمارك بشكل أساسي إلزالة األلغام وأنشطة الوقاية والمكافحة

 
  مليون دوالر67.8: سويسرا
  مليون دوالر10.9 2004

  مليون فرانك سويسري14.8
  مليون دوالر8.8 2003
  مليون  دوالر8.3 2002
  مليون دوالر9.8 2001
  مليون دوالر7.4 2000
  مليون دوالر5.7 1999
 غير معروف 1998
  مليون دوالر4.0 1997
  مليون دوالر2.6 1996
  مليون دوالر4.1 1995
  مليون دوالر3.5 1994

                                                 
  2005أغسطس / آب4 شعبة سياسات تصدير األسلحة والسيطرة على التسلح بنزارة الخارجية في ,Freek Keppelsرسالة إلكترونية من   140
ت  قسم التعاون مع المنظمات اإلنسانية والمنظما,Hanne Elmelund Gam قاعدة بيانات استثمارات عمليات إزالة األلغام رسالة إلكترونية من  141

 . 2005يوليو عام / تموز18غير الحكومية بوزارة الخارجية في 



  مليون دوالر2.7 1993
ي                               • ل ف ذا التموي م تضمين ه ذه اإلحصائيات حيث ت ي ه ام ف ل مساعدة ضحايا األلغ تم تضمين تموي لم ي

 . الحرب والتعمير الذي يعقب الصراعات والتنمية طويلة المدىتمويالت أخرى خاصة بضحايا 
ام               6.1تتضمن المبالغ    • ي ع  مليون دوالر لمرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وذلك ف

  وما يوازي 2003 مليون دوالر عام 5.3 باإلضافة إلى 2004
 

ام           ي ع غ    2004قدمت سويسرا ألعمال إزالة األلغام ف رب من      14756648 مبل ا يق  10.9 فرانك سويسري أو  م
ى   142.  مليون دوالر  8.8 والذي بلغ    2003عما تم التمويل به عام      % 24مليون دوالر وهي زيادة تبلغ       باإلضافة إل

ة                   را التمويلي اهمات سويس ادت مس ام     15مرآز جنيف الدولي ألعمال إزالة األلغام  لألغراض اإلنسانية أف ة ع  دول
در ب              . 2003دولة عام    12 مقارنة ب  2004 ا يق ى م ا إل تخلص منه ام وال ة األلغ ون دوالر  3.1وزاد دعم إزال  ملي

  2003 مليون دوالر عام 2.4 بدال من 2004عام 
 

  مليون دوالر65.8: أستراليا
ي أو 5.3 2004-2005 ون دوالر أمريك ون دوالر 7.2 ملي  ملي

 أسترالي
ي أو 5.5 2003-2004 ون دوالر أمريك و8.2 ملي ن دوالر  ملي

 أسترالي
ي أو  7.8 2002-2003 ون دوالر أمريك ون دوالر 14.5 ملي  ملي

 أسترالي
  دوالر أسترالي12.9 مليون دوالر أمريكي أو 6.6 2001-2002
ي أو  7.3 2000-2001 ون دوالر أمريك ون دوالر 12.6 ملي  ملي

 أسترالي
ي أو  7.9 1999-2000 ون دوالر أمريك ون دوالر 12.4 ملي  ملي

 يأسترال
ي أو  6.8 1998-1999 ون دوالر أمريك ون دوالر 11.1 ملي  ملي

 أسترالي
ي أو 7.3 1997-1998 ون دوالر أمريك ون دوالر 9.9 ملي  ملي

 أسترالي
ي أو 5.8 1996-1997 ون دوالر أمريك ون دوالر 7.5 ملي  ملي

 أسترالي
ي أو 5.5 1995-1996 ون دوالر أمريك ون دوالر 7.5 ملي  ملي

 أسترالي
 

 . تراليا بتمويل العديد من برامج األبحاث والتطوير ولكن القيمة غير معلومةقامت أس •
 

و  / إلى حزيران2004يوليو /ولقد ساهمت أستراليا في عمليات إزالة األلغام خالل  الفترة من تموز        ا  2005يوني  بم
بته          5.3 دوالر أسترالي أو     7246585يقدر   ا   % 12 مليون دوالر أمريكي  بانخفاض بلغت نس ه       عم ل ب م  التموي ت

الي   ام الم الل الع غ 2004-2003خ ذي بل ترالي أو 8.2 وال ون دوالر أس ي5.5 ملي ون دوالر أمريك ا .  ملي وطبق
دفع  ا ب ى التزاماته تراليا عل د زادت أس ام األرضية فق ة األلغ ة إزال وفرة لمراقب ات المت ون دوالر 100للمعلوم  ملي

الل  ترالي خ ن  10أس رب م ا يق نوات بم ين 4 س الي   . دوالر مالي ام الم الل الع تراليا خ اهمات أس ادت مس د أف وق
ام        2004-2005 الي            .  ثالث دول هي آمبوديا وسريالنكا وفيتن ام الم ة بخمس دول خالل الع  2004-2003مقارن

 143. حيث آانت تشمل أفغانستان والوس باإلضافة إلى الدول المذآورة
 

 .144 مليون دوالر52: إيطاليا
  مليون يورو2.5  مليون دوالر أو3.2 2004

                                                 
 1 مسؤول التعاون الدبلوماسي بوزارة الخارجية في ,Janine Voigtقاعدة بيانات استثمارات أعمال إزالة األلغام رسالة إلكترونية من   142
 . 2005يوليو /تموز

 . 2005يونيو عام / حزيران17سترالية في  من هيئة المساعدات األDoug Melvinرسالة إلكترونية من  143
 مستشار إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بوزارة ,Manfredo Capozzaقاعدة بيانات استثمارات عمليات إزالة األلغام رسالة إلكترونية من   144

 . 2005يوليو عام /يونيو وتموز/الخارجية خالل شهري حزيران



  مليون يورو5.1 مليون دوالر أو 5.8 2003
  مليون يورو9.9 مليون دوالر أو 8.7 2002
ون دوالر أو 5.1 2001 را أو  11.2 ملي ار لب ون 5.6 ملي  ملي

 يورو
ون دوالر أو 1.6 2000 رة أو  4.3 ملي ار لي ون 1.7 ملي  ملي

 يورو
ون دوالر أو 5.9 1999 رة أو 13.9 ملي ار لي ون 4.8  ملي  ملي

 يورو
  مليار ليرة20 مليون دوالر أو 12 1998
  مليار ليرة إيطالية18 مليون دوالر أو 10.5 1995-1997
 . قامت إيطاليا بتمويل العديد من برامج األبحاث والتطوير ولكن قيمتها غير معلومة •

 
رب    3158630  يورو أو2539550 بمبلغ 2004ساهمت إيطاليا في عمليات إزالة األلغام لعام        ا يق  دوالر وهو م

ورو أو       5.1من نصف مساهمتها التي بلغت       ون ي ام       5.8 ملي ون دوالر ع ى        . 2003 ملي ذا االنخفاض إل ويعزى ه
ي بلغت                  راق والت ام       3.3حد آبير إلى إنهاء إيطاليا لتبرعاتها لعمليات إزالة األلغام في الع ون دوالر ع . 2003 ملي

ام        ي ع ا            دعم إيطال   2004آما انتهى ف ي إريتري ام ف ة األلغ ات إزال ا لعملي ام          . ي ي ع ا ف اهمات إيطالي واستمرت مس
يمن                    2004 ا والسودان وال  بنفس المستوى أو أزيد قليال في آل من أنجوال وأذربيجان والبوسنا والهرسك وآرواتي

ة جنيف لإل                 انية  وهيئ ة ومنظمة الدول األمريكية ومرآز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنس دأت  . غاث وب
 . المساهمة في عمليات إزالة األلغام في أفغانستان2004إيطاليا في عام 

 
  مليون دوالر50: دولة اإلمارات العربية المتحدة

م المتحدة                    50ذآرت اإلمارات العربية المتحدة إنها قدمت        ابع لألم ام الت ة األلغ ون دوالر من خالل قطاع إزال  ملي
ة      2004 على   2002ل الفترة من    إلزالة األلغام في لبنان خال     ات التضامن اإلماراتي امج عملي ولكن  .  في إطار برن

 . 145التقسيم السنوي للنفقات غير متوفر
 

 146 مليون دوالر 46.2: فنلندا
  مليون يورو4.8 مليون دوالر أو 6 2004
  مليون يورو5.6 مليون دوالر أو 6.3 2003
  مليون يورو4.8 مليون دوالر أو 4.5 2002
  مليون يورو5 مليون دوالر أو 4.5 2001
  مليون دوالر4.8 2000
  مليون دوالر5.7 1999
  مليون دوالر6.6 1998
  مليون دوالر4.5 1997
  مليون دوالر1.3 1996
  مليون دوالر0.7 1995
  مليون دوالر1.3 1991-1994

 م انظر التقرير المحلي لفنلندا للمزيد من المعلومات عن  تمويالت فنلندا لعمليات إزالة األلغا
 
 

 147 مليون دوالر27.5: بلجيكا

                                                 
 مليون دوالر في 50حدة في قاعدة بيانات استثمارات عمليات إزالة األلغام التابعة لألمم المتحدة إنها أنفقت الذآرت دولة اإلمارات العربية المت 145

 24766000و) معرفة أماآن حقول األلغام وإزالة  الفخاخ الملغمة( دوالر آمرحلة أولى 1631715:  على النحو التالي2004 إلى 2002الفترة من 
 دوالر لشراء معدات إزالة 1349685و* إزالة األلغام الخفية( دوالر للمرحلة الثالثة 6199000و) زالة األلغام والتخلص منهاإ(دوالر للمرحلة الثانية 

 دوالر للتغطية اإلعالمية والسينمائية للمشروع 476538 دوالر آمساهمة لمكتب األمم المتحدة في جنوب لبنان و3342800األلغام ومعدات أخرى و
قاعدة بيانات .  دوالر لنفقات القوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ونفقات إدارية أخرى12234262 اإلعالم اإلمراتية ومن خالل  هيئة

 . 2004 عام أغسطس/ آب4 وتم الحصول على هذه البيانات في org.mineaction.wwwاستثمارات عمليات إزالة األلغام  
 بوزارة ,Teemu Sepponen تم الحصول على هذه المبالغ من قاعدة بيانات استثمارات عمليات إزالة األلغام مدعومة برسالة إلكترونية من  146

 . 2005يوليو عام / تموز13الخارجية في 
  2005مايو / أيار2 استمارة ج في 7تقرير المادة  147



  مليون يورو4.6 مليون دوالر أو 5.7 2004
  مليون يورو5.5 مليون دوالر أو 6.2 2003
  مليون يورو3.8 مليون دوالر أو 3.6 2002
  مليون يورو2.2 مليون دوالر أو 2.1 2001
 نك بلجيكي مليون فرا111 مليون دوالر أو 2.5 2000
  مليون فرانك98 مليون دوالر أو 2.3 1999
  مليون دوالر5.1 1994-1998
ورو أو  1090215 2004بلغت تمويالت األبحاث والتطوير في عام     • ام    1.36 ي ون دوالر وبلغت ع  ملي

ون  9.2 فقد بلغت 2004 إلى 1994 ألف دوالر أما خالل الفترة من   538 ألف يورو أو     475 2003  ملي
  .دوالر

 
ـ ا ب اهمت بلجيك ورو أو 4547878س ام 5656651 ي ام لع ة األلغ ال إزال ي أعم دره 2004 دوالر  ف  بانخفاض  ق

ام  % 17 ن ع ه    2003ع اهمة في ت المس ذي بلغ ورو أو 5517595 وال ويالت  6243159 ي تثناء تم  دوالر باس
ي               2004وخالل عام   . األبحاث والتطوير  ام ف ة األلغ ات إزال ي عملي ا ف نا         ساهمت بلجيك تان والبوس آل من أفغانس

وفو والوس ة وآوس و الديمقراطي ة الكنغ ا وجمهوري ا بنحو . والهرسك وآمبودي اهمت بلجيك ورو 331وس  ألف ي
ام      ي ع وال ف ي أنج ام ف ن األلغ اجين م اعدة الن ام     2003لمس الل ع دعم خ ذا ال ي ه تمر ف م تس ا ل . 2004 ولكنه

وقين واأل  ة للمع ة الدولي اهمات للمنظم ى وانخفضت المس ة إل و الديمقراطي ة الكنغ ي جمهوري ا ف ال الخاصة به عم
ة           . 2003 ماليين يورو عام     3 بعد أن آانت     2004مليون يورو عام     ال إزال ي أعم ا ف آما انخفضت مساهمة بلجيك

ورو     960 إذ انخفضت من       2003 إلى نصف المستوى التي آانت عليه عام         2004األلغام في آمبوديا عام       ألف ي
ام                  2004 ألف يورو عام     506 إلى   2003عام   ام  خالل ع اعدة ضحايا األلغ  باإلضافة إلى عدم تقديم أي دعم لمس

2004 . 
 

 148 مليون دوالر24.8: فرنسا
  مليون يورو1.5 مليون دوالر أو 1.9 2004
  مليون يورو2.2 مليون دوالر أو 2.5 2003
  مليون يورو3.8 مليون دوالر أو 3.6 2002
  مليون يورو3أو  مليون دوالر 2.7 2001
  مليون دوالر1.2 2000
  مليون دوالر0.9 1999
  مليون دوالر12 1995-1998
ق        • ا يتعل ويالت فيم ذه التم ة ه ن قيم وير ولك اث والتط رامج األبح دة  لب الغ جي ا مب د خصصت فرنس لق

ام    . بعمليات إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية غير معروفة       ون   1.4 بلغت المساهمات      2004وفي ع  ملي
 .  مليون دوالر2.2يورو أو 

 
غ     2004خالل عام    ا بمبل ورو أو  1523845 ساهمت فرنس ام        1.9 ي اهمة الع ل عن  مس ا يق ون دوالر وهو م  ملي

دم          2003 مليون دوالر عام     2.5 مليون يورو أو     2.2والتي بلغت   % 32السابق بنسبة    ا ق    وهذا انخفاض آخر عم
ورو    3.8 والذي بلغ    2002عام   ون ي ون دوالر   4.3 أو    ملي ام     .  ملي ي ع ية        2004وف ادت المساهمات الفرنس  15 أف

ى             . 2003 دول فقط عام     5دولة مقارنة ب   ام إل  دوالر  315298آما زادت فرنسا من دعمها لمساعدة ضحايا األلغ
دال من         2004عام   راق واألردن وسريالنكا ب ام   24 في آل من أفغانستان وأنجوال والع ا  . 2003 ألف دوالر ع أم

ام    25735 إلى   2003 دوالر عام    475230لمساهمة الفرنسة في تعليم مخاطر األلغام فقد انخفضت من          ا  دوالر ع
2004 . 

 
  مليون دوالر14.1: أيرلندا
  مليون يورو2.4 مليون دوالر أو 3 2004
  مليون يورو2 مليون دوالر أو 2.3 2003
  مليون يورو1.7 مليون دوالر أو 1.6 2002
  مليون يورو2.2ن دوالر أو  مليو2 2001

                                                 
 خالل ,Anne Villeneuve  و2005يونيو عام / حزيران30  بوزارة الخارجية في ,Amb. Gerard Chesnel رسائل إلكترونية من  148
 . 2005أغسطس /يوليو وآب/تموز



  مليون دوالر1.1 2000
  مليون دوالر1.5 1999
  مليون دوالر2.6 1994-1998

 
ام                    2.55 يورو أو    2047000قدمت أيرلندا    ا ع ة به ام  واألنشطة المتعلق ة األلغ ال إزال ون دوالر ألعم  2004 ملي

ام      1.3بدال من  مليون يورو أو        دمت ف      2003 مليون دوالر ع ا ق ام     آم ورو أو      380 2004ي ع  472644 ألف ي
ام              م يحدث ع ا ل ة        2003دوالر لعمليات تعليم  مخاطر األلغام وهو م ام أي اعدة ضحايا األلغ رامج مس م تتلقى ب  ول

 149. 2003 ألف يورو تم تقديمها عام 385 في مقابل 2004تمويالت من أيرلندا عام 
 

  مليون دوالر14: النمسا
  مليون يورو2.4 ماليين دوالر أو 3 2004
  مليون يورو0.8 مليون دوالر أو 0.9 2003
  مليون يورو2.1 مليون دوالر أو 2 2002
  مليون شيلنج نمساوي13.7 مليون دوالر أو 0.9 2001
  مليون شيلنج30 مليون دوالر أو 2 2000
  مليون شيلنج15مليون دوالر أو  1999
  مليون دوالر4.2 1994-1998

 
ورو أو      2.4 لتصل إلى    2004ن تمويالتها لعمليات إزالة األلغام عام       زادت النمسا م   دال     3 مليون ي ين دوالر ب  مالي

ن  ورو أو 775056م ام 876976 ي ة    2003 دوالر ع ات إزال ا لعملي ل النمس تويات تموي ى مس ذا أعل ر ه  ويعتب
ام من         وزاد دعم ال  .  مرات على مستوى العام السابق     3األلغام على اإلطالق ويزيد بمقدار       نمسا  للتخلص من األلغ

ام 551375 ى 2003 دوالر ع ام  2.2 إل ون دوالر ع ة    .  2004150 ملي ؤتمر األول للمراجع دعم للم غ ال وبل
اوية  2004وخالل عام  . 2004 دوالر عام 61692للمنظمات الحكومية وغير الحكومية     أفادت المساهمات النمس

 . 2003سبع دول مقارنة بثالث دول فقط عام 
 

  مليون دوالر11.5: يلندانيوز
  دوالر نيوزلندي3.7 مليون دوالر أمريكي أو 2.5 2004/05
  مليون دوالر نيوزلندي1.6 مليون دوالر أو 1.1 2003/04
  مليون دوالر نيوزلندي1.4 مليون دوالر أو 0.8 2002/03
  مليون دوالر نيوزلندي1.7 مليون دوالر أو 0.7 2001/02
  مليون دوالر نيوزلندي2.3والر أو  مليون د1.1 2000/01
  مليون دوالر نيوزلندي1.6 مليون دوالر أو 0.8 1999/00
  مليون دوالر نيوزلندي0.9 مليون دوالر أو 0.5 1998/99
  مليون دوالر نيوزلندي6.9 ماليين دوالر أو 4 1992-1998

 
 . م المبالغ المخصصة لذلكتشارك نيوزيلندا في برامج األبحاث والتطوير ولكن لم يتم تحديد آ •

 
دا  دمت نيوزيلن دي أو 3736922ق ام  2.48 دوالر نيوزيلن اء الع ام أثن ة األلغ ال إزال ي ألعم ون دوالر أمريك   ملي

 وبلغ  2004-2003 أآثر من ضعف مما قدمته خالل العام المالي          2005يونيو  / حزيران 2004يوليو  /المالي تموز 
ة          . مليون دوالر أمريكي   1.5 مليون دوالر نيوزيلندي أو      1.59 ال إزال وال تزال نيوزيلندا مستمرة في دعمها ألعم

ق                      ا والوس وموزنبي ي آل من آمبودي ام ف يم مخاطر األلغ اعدة الضحايا وتعل ام ومس ة األلغ ا إزال ا فيه األلغام  بم
 151. وسريالنكا
 . مليون دوالر9.6: : اليونان
  مليون يورو1.9 مليون دوالر أو 2.4 2004

                                                 
 أرسلها  2005أغسطس عام / آب4 رسالة إلكترونية من وزارة الخارجية في 2005يونيو عام /  حزيران14 االستمارة ج في 7 تقرير المادة 149

Tony D’Costa, Pax Christi Ireland.  
 قسم نزع السالح وحظر انتشار األسلحة بوزارة ,Norbert Hack رسالة إلكترونية من  2005إبريل / نيسان27 استمارة ج 7تقرير المادة  150

 . 2005أغسطس / آب1الخارجية في 
 Janeرسالة إلكترونية من   و2005إبريل / نيسان20شعبة نزع التسلح بوزارة الخارجية والتجارة في  ,Charlotte Darlow خطاب من 151

Coster, 2005أغسطس عام / آب11 بهيئة المساعدات النيوزيلندية في . 



  مليون يورو4.4 مليون دوالر أو 5 2003
  مليون يورو1.5 مليون دوالر أو 1.4 2002
  مليون يورو0.9 مليون دوالر أو 0.8 2001

 
يال من نصف              2.4ساهمت اليونان بمبلغ      مليون دوالر ألعمال إزالة األلغام في آل من العراق  ولبنان وهو أقل قل

 . والر ماليين د5 والتي بلغت 2003مساهمتها  لعام 
 

 دول أخرى مانحة  لعمليات إزالة األلغام
 

غ           ا ساهمت بمبل لوفاآيا إنه ة                 3.5ذآرت س لوفاآية إلزال وات المسلحة الس ة من الق اهمات عيني ون دوالر آمس  ملي
 .  2004152األلغام في أفغانستان والعراق خالل عام 

غ         ة بمبل ة ا          3.1وساهمت  الجمهورية الكوري ال إزال ي أعم ون دوالر ف ام        ملي ام خالل ع ا      2004أللغ  3 ذهب منه
 1.6وخالل األعوام السابقة مجتمعة لم تقدم الجمهورية الكورية ألعمال إزالة األلغام سوى              . ماليين دوالر للعراق  

 . 2003 ألف دوالر عام 50مليون دوالر منها 
ام       1.2 يورو أو  978494وقدمت أسبانيا    ام خالل ع ة األلغ ال إزال ون دوالر ألعم بة     2004 ملي ل بنس ا يق  وهو م

ام  % 9 الل ع دم خ ا ق غ 2003عم ورو1.07 وبل ون ي ام   .   ملي بانية لع اهمة األس ملت المس ات 2004وش   عملي
ز       ي مرآ بانية ف يلية األس لحة  الش وات المس دريب الق تان وت راق وأفغانس وفو والع ي آوس ام ف ن األلغ تخلص م ال

 . بأسبانياالتدريب الدولي  إلزالة األلغام والكشف عنها والخاص 
ام            2004 دوالر ألعمال إزالة األلغام في عام        773186وقدمت لوآسمبورج    دم ع ا ق ل عم غ   2003 وهو ما يق  وبل

ة الصحية وذوي     2003ويرجع الفرق إلى التمويل الذي تم تقديمه عام         153.   مليون دوالر  1.8  لمشروعات الرعاي
وأفادت . 2004 دوالر وهو ما لم يتكرر عام        837688اإلعاقات والتي قدمتها لوآسومبورج بكثافة آبيرة إذ بلغت         

نا          2004مساهمات لوآسومبورج عام     ونتينجرو والبوس ا والصرب وم ان وهي آرواتي  خمس دول في منطقة البلق
يا  رق آس وب ش ي جن ا ف ى الوس وآمبودي ر  . والهرسك باإلضافة إل ات  تطهي ين عملي ويالت ب د توزعت التم وق

د اعدة الضحايا وت ام ومس اماأللغ يم مخاطر األلغ ويالت األبحاث والتطوير . مير المصائد وتعل  2500وبلغت تم
 . 2004 دوالر خالل عام 3110يورو أو 

غ                  ام بمبل ة األلغ ي أعال إزال ا ساهمت ف دولي            433861وذآرت سلوفينيا إنه اء ال  دوالر من خالل صندوق األمن
 . 2003 تم تقديمه عام 376250مقارنة بمبلغ 

غ  2004جمهورية التشيك لعمليات إزالة األلغام لعام وبلغت تمويالت   دم      189234 مبل ا ق ل عم ا يق  دوالر  وهو م
ام              301757 وبلغ   2003عام   ة األلغ  دوالر وقدمت التمويالت لصندوق األمناء الدولي ومرآز جنيف الدولي إلزال

 154.  لألغراض اإلنسانية ووحدة دعم التنفيذ
راء              دوالر ف  100000وساهمت ترآيا بمبلغ     م إرسال خب ا ت ة إزريبيجان آم ي مشروع إلزالة األلغام في جمهوري

 . من القوات المسلحة الترآية للمساعدة في المشروع
 

 الدول األعضاء ومساعدة الضحايا
 

ادة             أن    6.3أآدت الدول األعضاء خالل المؤتمر األول للمراجعة التزاماتها في الم ذلك          " ب ام ب ا القي ة يمكنه آل دول
يمثل أمال  "مؤآدة إن هذا    "  تقديم المساعدة لرعاية  وتأهيل ضحايا األلغام وتأمينهم اجتماعيا واقتصاديا          يجب عليها 

ام     " حيويا لمئات اآلالف   ا الكامل والشامل                  .  من الناجين من األلغ رة أخرى التزامه دول األعضاء م ا أآدت ال آم
ي اعدة الضحايا ضمن خطة عمل نيروب ارجي لمس دعم الخ وفير ال م إ. بت ة رق دول 36ذ تطالب النقطة العملي   ال

 155"  6.3بالعمل على الوفاء بالتزاماتها  المنصوص عليها في المادة "األعضاء 
اني من                          ي تع دول الت ر من ال ي الكثي ة ف ر آافي ام غي اجين من األلغ تعتبر المساعدات المتاحة للوفاء باحتياجات الن

د ذآرت    . إضافية  لتوفير الرعاية والتأهيل للناجين من األلغام       األلغام ولهذا فهناك حاجة إلى مساعدات خارجية         وق
رامج مساعدة ضحايا              33بحوث مرصد األلغام األرضية وجود       وارد من دول أخرى لب ى م ل تتلق ى األق  دولة عل

ى إحصائيات         .  ويتم تقديم أغلب هذه الموارد للتأهيل الجسدي       2004األلغام خالل عام     إال أنه يصعب الحصول عل
ام دق اعدة ضحايا األلغ رامج مس ة لب وارد المتاح ة للم ة للمقارن املة قابل ة وش ديم . يق وم بتق ات ال تق بعض الحكوم ف

ام           ة األلغ ات إزال ن عملي زأ م زء ال يتج حايا ج اعدة  الض ر مس ا تعتب حايا وإنم اعدة الض ة بمس ويالت خاص تم

                                                 
 . 200أغسطس / آب 17 بوزارة الخارجية في ,Markus Henrik رسالة إلكترونية من  152
 . 2005أغسطس عام / آب2 بمكتب نزع التسلح بوزارة الخارجية  في ,Francois Berg رسالة إلكترونية من  153
  2005يوليو عام / تموز29 المدير بوزارة الخارجية في ,Jan Kara  رسالة إلكترونية من 154
 . 27ص. 2005شباط عام / فبراير9 الصادر في  ,APLC/CONF/2004/5التقرير النهائي لمؤتمر المراجعة األول   155



ام وال يمكن          آما قد يتم أحيانا تمويل أنشطة مساعدة الضحاي       . لألغراض اإلنسانية  ا ضمن التوعية من مخاطر األلغ
دة        ى ح بيل          . فصل المبالغ المخصصة لكل نشاط عل ى س دة عل ة المتح ا السويد والمملك دول منه دم بعض ال وال تق

م                         تم الوصول له ام األرضية ي اجين من األلغ المثال تمويالت خاصة لمساعدة الضحايا على اإلطالق بحجة إن الن
ائي  اون الثن الل التع ن خ اهمات  م كال المس ن أش ك م ر ذل ة  وغي تم    .   للتنمي م ي و ل ه ل رت إن ة أظه ن التجرب ولك

ن    ام األرضية م ن األلغ اجين م يهم الن ا ف وقين بم اعدة المع أنها مس ن ش رامج م ويالت لمنشآت وب تخصيص التم
ن     د م ا يزي ة مم ة والتنمي ل الصحة العام االت أخرى مث ى مج ويالت إل ذه التم ه ه تم توجي ل أن ي يش المحتم تهم

 . االستفادة التي يحصل عليها ذوي اإلعاقات
ام األرضية تتضمن                             دى بحوث مرصد األلغ ددة متاحة ل وبناء على تحليل يقوم على معلومات من  مصادر  متع

 156:  ما يلي2004الدول المانحة  لبرامج مساعدة ضحايا األلغام لعام 
 1999اإلجمالي منذ عام  157 2003 2004 

 $4928433 $19500 $1206952 أستراليا
 $1554647 $79205 $280628 النمسا
 $5493402 $936921 $2099552 بلجيكا
 $13543340 $513766 $1804429 آندا

 $50297 $11495 $17241 آرواتيا
 $182154 $108060 $15944 جمهورية التشيك

 $604414 $0 $0 الدانمارك
 $3230128 $304323 $624664 فنلندا
 $1450849 $27156 $318042 فرنسا
 $11107083 $3865984 $1075887 ألمانيا
 $33910 $31000 $0 المجر
 $2450956 $435628 $0 أيرلندا
 $5946804 $96936 $0 إيطاليا
 $6318083 $0 $186616 اليابان

 $2814242 $854036 $6219 لوآسمبورج
 $5295373 $495603 $435330 هولندا
 $687116 $163044 $174530 نيوزلندا
 $28976418 $5532700 $4737173 النرويج
 $25364 $0 $0 بولندا

 $285946 $68700 $0 البرتغال
 $35477 $0 $0 سلوفاآيا
 $684558 $67699 $49698 سلوفينيا

 $247987 $59536 $95200 جنوب أفريقيا
 $323663 $323663 $0 أسبانيا

 $226677 $0 $0 158السويد 
 $1646910 $0 $112000 سويسرا

دة  ات المتح  $72778762 $13501388 159$ 15577227الوالي
                                                 

الستمارات ج المرفقة  األلغام األرضية بحوث مرصدحليل  قامت به يتم ذآر آافة المبالغ بالدوالر  األمريكي وقد تم جمع هذه البيانات عقب ت 156
 والحسابات التي تمت مراجعتها  بلجنة الصليب األحمر الخاصة  بعمليات إزالة األلغام  وصندوق الصليب األحمر للمعوقين 7بتقرير المادة 

 Patrick J. Leahy“ة ضحايا األلغام وهيئة المعونة األمريكيةة  والمعلومات المقدمة من صندوق اإلمناء الدولي ألعمال إزالة األلغام ومساعد
ويمكن  .  األلغام األرضية  بحوث مرصدوغير ذلك من البيانات المتعلقة بالموضوع والمقدمة ل. 74 ص2004تقرير عام وصندوق ضحايا الحرب 

يناير إلى /ة للصليب األحمر تقوم على العام المالي من آانون الثانيطلب التفاصيل والحصول عليها ويجب مالحظة إن الحسابات  المالية للجنة الدولي
ديسمبر بينما تختلف مواعيد األعوام المالية لبعض الدول آما هو الحال بالنسبة ألستراليا وتمويلها لبرامج مساعدة الحضايا خالل عام /آانون أول

2004 . 
  وذلك بعد توفر معلومات جديدة 2004لعام  األلغام األرضية حوث مرصدب بعد تقرير 2003تغيرت بعض األحصائيات الخاصة بعام  157
 األلغام األرضية قد بحوث مرصد إال أن 2004 على الرغم من أنها ليست من بين الدول التي قدمت تمويالت لمساعدة ضحايا األلغام خالل عام 158

 منظمة م في آولومبيا من خالل الوآالة السويدية للتنمية الدولية م عن طريق ذآرت السويد آإحدى أآبر الدول المانحة لبرنامج مساعدة ضحايا األلغا
    . النجم الدولي للرجاء

 الذي تديره وآالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية Patrick J. Leahyأوال صندوق ضحايا الحرب  :  عناصر أو مكونات 3 يتضمن هذا المبلغ 159
ثانيا قدمت مراآز الوقاية والسيطرة على .  بين نفقات ضحايا األلغام ومصروفات ضحايا الحرب لدى الصندويق مليون دور ولم يتم الفصل11.93

 بقسم الطوارئ الدولية وصحة الالجئين ,Michael Gerber مليون دوالر للناجين  لشبكة ضحايا األلغام رسالة إلكترونية من  3.15األمراض 
ويعتبر هذا هو التقرير األول الذي يتم تحديد تمويالت مراآز الوقاية والسيطرة  2005سبتمبر / أيلول21اض في بمراآز الوقاية والسيطرة على األمر



 األمريكية
 $170992262 $27496343 $28817332 اإلجمالي

 
بة لمخصصات                   وقد استمرت نسبة مصادر تمويل  مساعدة ضحايا األلغام في االنخفاض المستمر والملحوظ بالنس

ام      أعمال إزالة األلغام بالرغم من  ارتفاع عدد الناج         اعدة آل ع اجون للمس ذين يحت ل   . ين من األلغام  ال غ التموي وبل
ام     ى  2004المعلوم لمساعدة ضحايا األلغام ع بة      28.8 إل د بنس ا يزي ون دوالر وهو م ام    % 4.8 ملي ل ع عن تموي

غ 2003 ذي بل ون دوالر27.5 وال رت    .  ملي اء ذآ دول األعض ا ال ي ذآرته ة الت وارد التمويلي ى الم افة إل وباإلض
ام   المفو الل ع ام خ اعدة ضحايا األلغ ل مس ا بتموي ة قيامه ام .  2004ضية األوروبي ان ع رة 2003وآ ل الم  يمث

ام اعدة ضحايا األلغ رامج مس ل ب ا بتموي ة قيامه ا المفوضية األوروبي ي ذآرت فيه ى الت دم . األول ن ع الرغم م وب
ة         ام إال أن المفوضية األوروبي اعدة ضحايا األلغ ل  لمس غ التموي ة  مبل ام      معرف ا قامت خالل ع  2004 ذآرت إنه

ديم  ورو أو 100000بتق ى  124380 ي افة إل ريالنكا باإلض ل بس ز التأهي د مراآ ورو أو 1.4 دوالر ألح ون ي  ملي
ها و $ 1741320 ة نفس ي الدول اعدة ضحاياها ف ام ومس اطر األلغ يم مخ ورو أو 250000لتعل  دوالر 310950 ي

ايي و      لتعليم مخاطر األلغام ومساعدة ضحاياها لال      ورو أو     70000جئين البورميين على حدود ت يم  $ 87066 ي لتعل
 . مخاطر األلغام ومساعدة ضحاياها في أوغندا

ام                       ام خالل ع اعدة ضحايا األلغ رامج مس  2004وذآرت العديد من الدول قيامها بالزيادة الملحوظة في تمويالت ب
دة          بما في ذلك أستراليا والنمسا وبلجيكا وآندا وفنلندا وفرنسا           ات المتح را والوالي ا وسويس وب أفريقي . واليابان وجن

ذه المساهمة تتضمن              ر  أال أن ه دو األآب ات المتحدة تب اهمة الوالي ولكن يجب مالحظة إنه على الرغم من أن مس
رامج ضحايا        11مساهمة صندوق الهي لضحايا الحرب بما يزيد عن     ة ب دعم آاف ذا الصندوق ي ون دوالر وه  ملي

 .  التمويالت المخصصة لخدمة ضحايا األلغام غير معلومةالحرب وإن نسبة
ة                          ي إطار الصحة العام ديم الخدمات والتسهيالت ف وال تقل أنشطة الدول التي تعاني من األلغام لتوفير مصادر تق

د          د تزي ل ق ا         . للوفاء باحتياجات ضحايا األلغام أهمية عما سبق ب ة إنه ال ذآرت الدول بيل المث ى س ا عل ي آرواتي فف
ي            . 2004لمساعدة ضحايا األلغام خالل عام      $ 17241صصت  خ دول الت اهمة ال ة بمس ات المتعلق غير أن المعلوم

وباإلضافة إلى ذلك فإن معظم إن لم يكن         . تعاني من األلغام لمساعدة ضحايا األلغام غير متوفرة في الوقت الراهن          
ة       جميع برامج مساعدة ضحايا األلغام تتم إدارتها من قبل منظمات غ  ل من مصادر مختلف ى التموي ة تتلق ير حكومي

ة               انحين من القطاع الخاص والمؤسسات الخيري ام     . بما فيها الحكومات والم ي ع ام         2004فف ال ق بيل المث ى س  عل
دة بتخصيص                   ة المتح ة بالمملك ز وهو مؤسسة خيري رة ويل ا أمي رة ديان بكة  $ 3350000صندوق ذآرى األمي لش

اتهم      3على مدار   مساعدة ضحايا األلغام األرضية      ام وأسرهم ومجتمع اجين من األلغ  سنوات للمساعدة في دعم الن
ي           160. في شتى أنحاء العالم    ام األرضية ف ولهذا ال يمكن اعتبار المعلومات التي حصلت عليها بحوث مرصد األلغ

ام  ر ع اعدة ضحايا ا    2005تقري ة لمس ادر المتاح ة المص ل آاف ات تمث ة معلوم اهمات التمويلي ول المس ام  ح أللغ
ة               . وغيرهم من ذوي االحتياجات    ة الخاصة باللجن ة للجن اهمات المقدم وتتضمن المعلومات المقدمة من الدول المس

ي أنشطة         2004وفي عام   .   161الدولية للصليب األحمر وصندوق الصليب األحمر للمعوقين       ع دول ف  شارآت أرب
دولي وهي الو  اء ال ن خالل صندوق األمن ام م اعدة ضحايا األلغ رويج مس ا والن لوفينيا وفرنس دة وس ات المتح الي

ام   بع دول ع ة بس ام . 2003162مقارن ي ع ة   2004وف ة الدولي ام باللجن ة األلغ ال إزال ة الخاصة بأعم ت اللجن  تلق
ى   الي يصل إل ل الجسدي بإجم رامج التأهي دعم ب اهمات ل ر مس ك سويسري أو 15793587للصليب األحم  فران

دا          6من  $ 5632642ويسري أو    فرانك س  7000247منها    $ 12708068 دا وفنلن  دول هي أستراليا وبلجيكا وآن
ر         $ 257444 فرانك سويسري أو     319952والنرويج وجنوب أفريقيا و    ة للصليب األحم من إحدى الهيئات القومي

ان ري أو  1473716و. بالياب ك سويس اري و    $ 1185803 فران ل الروت رى مث ات أخ ن منظم  ,UEFA م
Soroptimist International       ى انحين آخرين باإلضافة إل ى م ك أو  6999972 باإلضافة إل  5632179 فران

 163. دوالر من  تمويالت المساهمات السنوية للطوارئ
اق      ر بإنف ة للصليب األحم ة الدولي ابع للجن المعوقين والت ندوق الخاص ب ام الص ري 4074085وق ك سويس  فران

د عن        2004ايا األلغام وذلك خالل عام      على برامج التأهيل الجسدي بما في ذلك ضح       $ 3278150 غ يزي  وهو مبل

                                                                                                                                            
ثالثا وزارة الخارجية األمريكية من خالل صندوق اإلمناء . على األمراض لضحايا األلغام في إجمالي التمويالت المقدمة من الواليات المتحدة األمريكية

لمساعدة ضحايا األلغام في    دول البلقان خالل $ 497227 للكشف عن األلغام وإزالتها ومساعدة ضحايا األلغام ووصل المبلغ إلى الدولي بسلوفينيا
 . ,2004العام 

 . 2005يوليو / تموز20 العالقات اإلعالمية والصحفية بصندوق ذآرى ديانا أميرة ويلز في  منسق ,Therese Lyrasرسالة إلكترونية من   160
بينما تختلف السنة المالية لبعض ديسمبر /يناير إلى آانون أول/ يجب مالحظة إن الحسابات المالية للصليب األحمر تقوم على العام من آانون الثاني161

 . المانحين ولكن ألسباب ترجع إلى تحليل التمويالت يتم ذآر المساهمات في عام تلقي الصليب األحمر لها
 . 2005سبتمبر / أيلول22 مدير مشروع نظم  المعلومات الجغرافية في ,Natasa Uršič رسالة إلكترونية من  162
لألوضاع  األلغام األرضية بحوث مرصدتحليل  2004 اللجنة المتخصصة في أعمال إزالة األلغام باللجنة الدولية للصليب األحمر وتقريرها لعام 163

تقرير مراجعة الحسابات عن المعلومات التكميلية حول بيان المساهمات : أللغام بجنيفمساعدة ضحايا ا ",KPMG Fides Peatالمالية والمساهمات  
 . 2005يوليو / تموز14 جنيف 3 و2الملحقين " 2004باللجنة الخاصة ونفقاتها والبيان المالي لعام 



ة          2004وفي عام   . $2235206 والذي بلغ    2003المبلغ المقدم عام     دا وجمهوري  قامت خمس دول هي النمسا وآن
غ                ك   2775378التشيك والنرويج والواليات المتحدة من خالل صندوق الهي لضحايا الحرب بالمساهمة بمبل  فران

ة                    $2233165سويسري أو    ارات العربي رويج واإلم اآو والن ا ومون ة بكل من ألماني ات قومي  وقامت خمس جمعي
 181598وقدم المانحون من القطاع الخاص         $ 548860 فرانك سويسري أو     682123المتحدة وسويسرا بتقديم    

 .164$146120فرانك سويسري أو 
ام من خالل صندوق ا         اعدة ضحايا األلغ ي مس اهمة ف دول أيضا المس ذآر ال لوفينيا    وت ي س ائم ف دولي الق اء ال ألمن

اق    2004وقد قام صندوق األمناء الدولي في عام        . لمساعدة ضحايا األلغام والكشف عنها وإزالتها      $ 717358 بإنف
ل        ا يمث ات    % 2.9على مساعدة الضحايا بم الي النفق ط من إجم ة        . فق بة المئوي اد عن النس ذا انخفاض ح ر ه ويعتب

ل                 $ 2684100أو  % 10.8  والتي بلغت  2003المحققة عام    ا يق ى اآلن وهو م ارآة حت بة مش ل نس ذه أق وتعتبر ه
 .165%15آثيرا عما يستهدفه الصندوق لمساعدة الضحايا وهو 

 
 . أآبر الدول المتلقية لعمليات إزالة األلغام

 
ة األل                         ات إزال ة لعملي دول المتلقي ر ال ا ألآب ة يمكن مقارنته ة وآامل ى إحصائيات دقيق ر     يعتبر الحصول عل ام  أآث غ

ام                   ة األلغ ات إزال دول المانحة لعملي ك الخاصة بال ى تل دى        . صعوبة من الحصول عل وفرة ل ات المت ا للمعلوم وطبق
تان      ي أفغانس ة ه دول المتلقي ر ال ت أآب ية آان ام األرض د األلغ وث مرص ام  433بح ذ ع ون دوالر من  1991 ملي

ام      مليو 225 والعراق   1994 مليون دوالر  منذ عام       232وآمبوديا   ق  1993ن دوالر منذ ع ون  204 وموزنبي  ملي
ام    141 وأنجوال 1995 مليون دوالر منذ عام 148 والبوسنا والهرسك  1993دوالر منذ عام     ذ ع ون دوالر من  ملي

ى   1999 مليون دوالر منذ عام     91 وآوسوفو   1993 ديريا عل ام    80 ولبنان ما يزيد تق ذ ع ون دوالر من  2000 ملي
 . 1994ذ  مليون دوالر من62والوس 

ام   ي ع تان      2004وف ي أفغانس ة ه دول المتلقي ر ال ت أآب راق  91.8 آان ون دوالر والع ون دوالر 58.7 ملي  ملي
نا والهرسك       23.6 مليون دوالر وسريالنكا     28 مليون دوالر وأنجوال     41.6وآمبوديا   ون دوالر والبوس  18.8 ملي

 .  مليون دوالر15مليون دوالر والسودان 
 

ت م  ي تلق دول الت ام  ال الل ع ر خ ون دوالر أو أآث لي
2004 
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  مليون دوالر58.7 العراق
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  مليون دوالر28.0 أنجوال

  مليون دوالر23.6 سريالنكا
  مليون دوالر18.8 البوسنا والهرسك
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  مليون دوالر4.0 نيكارجوا
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  مليون دوالر3.0 ألبانيا
  مليون دوالر2.6 اليمن
  مليون دوالر2.3 إثيوبيا

  مليون دوالر2.3 تاجاآستان
  مليون دوالر2.2 األردن
  مليون دوالر2.0 أفخازيا
  مليون دوالر1.9 تشاد

  مليون دوالر1.7 الصرب ومونتينجرو
  مليون دوالر1.6 آوسوفو

 
ام           ام خالل ع ة األلغ ال إزال ويالت أعم اهمات تم ا   2004وذهبت أعلى الزيادات في مس ى آمبودي ون  24.6 إل  ملي

تان  ك   16.6دوالر وأفغانس نا والهرس ون دوالر والبوس ريالنكا  8.4 ملي ون دوالر وس ون دوالر 7.8 ملي  ملي
ون دوالر والسودان  6.7وأنجوال   ا   5.5 ملي ون دوالر وآرواتي و3.8 ملي راق   ملي ون دوالر 3.7ن دوالر والع  ملي
 .  مليون دوالر1.5 مليون دوالر واألردن 2 مليون دوالر والصومال 2.8والوس 

ق     ي موزمبي ون دوالر وأزربيجان   3.3وآانت أآبر االنخفاضات في التمويالت ف ا   2.4 ملي ون دوالر وإيرتري  ملي
 .  مليون دوالر1.4 مليون دوالر ونيكارجوا 2

ا تلقت حوالي               –) اجورجي (أفخازيا   انحين إن أفخازي ارير الم ام            2 تشير تق ام ع ة األلغ ال إزال ون دوالر ألعم  ملي
 . 2003 مليون دوالر عام 1.4 مقارنة بما يقدر ب2004

انحين إن    -أفغانستان ارير الم دمت      16 تشير تق ة ق ة من دول المفوضية األوروبي ال   91.8 دول ون دوالر ألعم  ملي
م  % 22ويمثل هذا زيادة قدرها . 2004ستان خالل عام    إزالة األلغام في أفغان    مقارنة بالمبلغ الذي ذآره مرآز األم

 .  مليون دوالر75.2 وهو 2003المتحدة ألعمال إزالة األلغام في أفغانستان عام 
ون دوالر    3 تقدر مراقبة  األلغام األرضية إنه قد تمت المساهمة في أعمال إزالة األلغام في ألبانيا بمبلغ                  -ألبانيا ملي

 .  مليون دوالر3.6 وبلغ 2003 مقارنة بما تم تقديمه عام 2004خالل عام 
اهمة               15 ذآرت   2004 خالل عام    -أنجوال ة المس دة للتنمي م المتح امج األم  دولة مانحة والمفوضية األوروبية وبرن

ام      وتمثل  .   مليون دوالر في أعمال إزالة األلغام في أنجوال        28بإجمالي مبلغ يصل إلى      هذه زيادة عن مساهمات ع
  دولة مانحة والمفوضية األوروبية 17 مليون دوالر من 21.3 والتي قدرت ب2003

ان ى   -أزربيج غ يصل إل اهمة بمبل ة المس دول المانح رت ال ي   3.2 ذآ ام ف ة األلغ ات إزال ي عملي ون دوالر ف  ملي
 .  مليون دوالر5.6 بلغت  ويمثل هذا انخفاض عن تمويالت العام السابق والتي2004أزربيجان عام 

ديم              -البوسنا والهرسك  م تق د ت ام          18.8 تقدر بحوث مرصد األلغام األرضية أنه ق ة األلغ ال إزال ون دوالر ألعم  ملي
وبرنامج األمم المتحدة   SFOR دولة والمفوضية األوروبية وهيئة 13 من 2004في البوسنا والهرسك خالل عام 
 .  مليون دوالر10.4 وهو 2003ية وهي زيادة آبيرة عما تم تقديمه خالل عام للتنمية والعديد من المنظمات الدول

 .  دوالر ألعمال إزالة األلغام في بورندي1046082 منظمات غير حكومية 3 تلقت 2004 خالل عام -بورندي
ا رت -آمبودي غ  13 ذآ ارآة بمبل ة المش ة والمفوضية األوروبي ة األلغ 41652918 دول ال إزال ي أعم ام  دوالر ف

ام                        . 2004بكمبوديا عام    ام األرضية لع ه بحوث مرصد األلغ ذي ذآرت غ ال غ ضعف المبل ذا المبل  2003ويعتبر ه
ة       17وآان يقترب من     ات إزال ات لعملي ترآة آنفق  مليون دوالر وأآثر مما ذآرته الهيئة الكمبودية للمساعدات المش

ام     ويالت من اليا            . 2004األلغام لع ي التم ادة ف ر زي دمت    وآانت أآب ي ق ان الت د     16ب ا يزي ون دوالر وهو م  6 ملي
 . 2003مرات عما شارآت به خالل عام 

ر            -تشاد تقرة وغي ر مس اد غي ي تش ام ف  آما آان الحال في الماضي ال تزال المعلومات الخاصة بعمليات إزالة األلغ
ة        مليون دوالر  1.9 دول مانحة تقديم     4فطبقا لبحوث مرصد األلغام األرضية ذآرت       . آاملة ال إزال  إلى تشاد ألعم

 .  مليون دوالر1.2 وهو 2003 مقارنة بما تم تقديمه عام 2004األلغام عام 
ان رت -الشيش ام   3 ذآ ة ع ية األوروبي دمت  2004 دول والمفوض ا ق ي   $ 804066 إنه ام ف ة األلغ ال إزال ألعم

ا      ا تلقت        . الشيشان والمناطق المحيطة به ال إ $ 1035135وذآرت اليونيسيف إنه ي الشيشان     ألعم ام ف ة األلغ زال
 . 2004والمناطق المحيطة خالل عام 

دوليون بشكل خاص                      -آولومبيا  على عكس ما يحدث بالنسبة للدول األآثر معاناة من األلغام لم  يساهم المانحون ال
ات أو مباشر في عمليات إزالة األلغام في آولومبيا فقد قدمت معظم الحكومات دعم غير مباشر من خالل المنظم                    

ا          3.53 دول مانحة تقديم إجمالي مبلغ       4وقد ذآرت   . الدولية  مليون دوالر لتمويل عمليات إزالة األلغام في آولومبي
ام    ي       . 2004خالل ع رامج ف ل مجموعة من الب ة بتموي دة للتنمي م المتح امج األم وقامت آل من اليونيسيف وبرن

 .  معروفة ولكن القيمة النقدية غير2005 و2004آولومبيا خالل عامي 



ام                    -آرواتيا ا خالل ع ي آرواتي  2004 حددت بحوث مرصد األلغام األرضية المنح الدولية لعمليات إزالة األلغام ف
ويمثل هذا زيادة ملحوظة عما قدم من منح عام        .  دول والمفوضية األوروبية   7 مليون دوالر من     9.3بما يصل إلى    

 .  مليون دوالر5.5 وبلغ 2003
ة       2004م   في أغسطس عا   -قبرص رت المفوضية األوروبي ورو أو   2.5 وف ون ي ون دوالر من خالل    3.1 ملي  ملي

دا   . شراآتها مع برنامج المستقبل لتطهير منطقة حقول األلغام في المنطقة الحدودية         دمت آن $ 250000وقبل هذا ق
 . 2003لهذا المبلغ عام $ 25000من خالل صندوق األمناء الدولي وقد أضافت سلوفينيا 

ة   جمهو اهمة ب         -رية الكنغو الديمقراطي دوليون المس انحون ال ر الم ي            4.5 ذآ ام ف ة األلغ ال إزال ون دوالر ألعم  ملي
 .  مليون دوالر3.7 وبلغ 2003 وهو ما يزيد عما تم تقديمه عام 2004جمهورية الكنغو الديمقراطية عام 

ة          4.95 دول والمفوضية األوروبية إنها ساهمت ب       8 ذآرت   2004 في عام    -إرتريا ال إزال ي أعم ون دوالر ف  ملي
ي بلغت      2003األلغام في إرتريا وهو ما يقل عن مساهمة عام           ام           6.85 الت ون دوالر وعن مساهمة ع  2002 ملي

 .  مليون دوالر11.1التي بلغت 
ا               2.34 دول والمفوضية األوروبية المساهمة ب     4 ذآرت   -إثيوبيا ي إثيوبي ام ف ة األلغ ال إزال ي أعم ون دوالر ف  ملي
 . 2004م عا

ل               -غينيا بيساو  او آانت أق ا بيس ام بغيني  تقدر بحوث مرصد األلغام األرضية إن المساهمات في عمليات إزالة األلغ
 . 2003 مليون دوالر خالل عام 1.21 مقارنة بمساهمة قدرها 2004من مليون دوالر عام 

ا تلقت حوالي               -العراق ام إنه ة األلغ ال إزال ة ألعم ة القومي ام     61 أعلنت الهيئ نح خالل ع ون دوالر آم  2004 ملي
 مليون دوالر آمساهمات إلزالة األلغام في العراق        58.7واستطاعت بحوث مرصد األلغام األرضية التعرف على        

ي               . 2004 دولة مانحة خالل عام      13من   ة ف ة العامل االت الدولي ة والوآ ويتضمن هذا منح للمنظمات غير الحكومي
ام األرضية           . يةالعراق وبعض المساهمات العين    ة        55وذآرت بحوث مرصد األلغ اهمات دولي ون دوالر آمس  ملي

 . 2003 دولة خالل عام 15لعمليات إزالة األلغام في العراق من 
ام    2.2 دول مانحة حوالي     4 قدم برنامج األمم المتحدة للتنمية و      -األردن ون دوالر خالل ع ذا   . 2004 ملي ل ه ويمث

 .  مليون دوالر1.1ذي بلغ  وال2003ضعف المبلغ المقدم عام 
داره        3 ذآرت حوالي    -آوسوفو ا مق ي آوسوفو                1.58 دول المساهمة بم ام ف ة األلغ ات إزال ي عملي ون دوالر ف  ملي

ام بنحو                  . 2004عام   ة األلغ ال إزال ة ألعم ويالت الخارجي ون   2.2وقدرت بحوث مرصد األلغام األرضية التم  ملي
 . 2003دوالر خالل عام 

ان ود  ذآرت بحوث-لبن ام األرضية وج اهم بنحو 7 مرصد األلغ ات 5.8 دول مانحة تس ي عملي ون دوالر ف  ملي
ام       غ   2004إزالة األلغام في لبنان ع ة بمبل ام     5.9 مقارن انحون لع ا الم ون دوالر ذآره ى   . 2003 ملي وباإلضافة إل

م         مليون دوالر من خالل قطاع إز       50ذلك ذآرت دولة اإلمارات العربية المتحدة إنها قدمت          ابع لألم ام الت ة األلغ ال
رة عامي        ة     2004-2002المتحدة إلزالة األلغام في لبنان خالل الفت ات التضامن اإلماراتي ي ظل عملي ولكن ال  .  ف

 . يوجد تقسيم سنوي للنفقات
اهمة ب        9 ذآرت   -الوس ة المس ي              8.3 دول مانحة والمفوضية األوروبي ام ف ة األلغ ات إزال ي عملي ون دوالر ف  ملي

ام  ة    2004الوس ع نح الثنائي ة وبعض الم دة للتنمي م المتح امج األم اء ببرن ويالت صندوق األمن ك تم ي ذل ا ف  بم
رى ام . األخ دم ع ا ق ادة عم ذا زي ل ه غ 2003ويمث ن 5.27 وبل ون دوالر م ية 10 ملي ة والمفوض  دول مانح
 . األوروبية
ام األرضية       -موزنبيق ام         تشير المعلومات المتوفرة مباشرة لبحوث مرصد األلغ ي ع ه ف ى أن انحين إل ل الم من قب

ق            11.95 دولة والمفوضية األوروبية بمبلغ      14 ساهمت   2004 ي موزنبي ام ف ة األلغ .  مليون دوالر في أعمال إزال
 .  مليون دوالر15.25 وبلغ 2003ويعتبر هذا انخفاض ملحوظ عن المبلغ الذي ذآره المانحون عام 

اخ ة  -ناجورنوآاراب ت أمان ام HALO تلق الل ع والي 2004  خ ي   1.6 ح ا ف ام بعمله ون دوالر للقي  ملي
 .ناجورنوآاراباخ

دول يقومون                     -نيكارجوا د من ال  يصعب تحديد تمويالت عمليات إزالة األلغام في نيكارجوا بشكل سنوي ألن العدي
ل                          ها ب ارجوا نفس ى نيك دا إل يس تحدي ا الوسطي ول امج أمريك ة وبرن دول األمريكي بتخصيص التمويالت لمنظمة ال

ديم أ      ام         :وتقوم بعض الدول بتق ي الع ل ف ر من تموي ام     . ث ي ع دانمارك         2004فف رويج وال دا والن  ذآرت آل من آن
 .  مليون دوالر لعمليات إزالة األلغام في نيكارجوا3.99والسويد والواليات المتحدة المساهمة بنحو 

ونتينجرو ونتينجر  -صربيا وم ام األرضية إن صربيا وم وث مرصد األلغ در بح ا  تق د تلقت ون دوالر 1.7و ق  ملي
ة بنحو         2004لعمليات إزالة األلغام في عام       ام            1.1 من دولتين مانحتين مقارن ا ع م الحصول عليه ون دوالر ت  ملي

2003 . 
ام    4.1 دول والمجموعة األوروبية 6 قدمت  -الصومال ي الصومال ع  2004 مليون دوالر لعمليات إزالة األلغام ف

 .  مليون دوالر2.1 وبلغ 2003 ويمثل هذا ضعف ما قدم عام
 لقد تحققت زيادة آبيرة في المساهمات في عمليات إزالة األلغام في سريالنكا منذ بدء وقف إطالق النار                  -سريالنكا

ام              ر من ع ي فبراي د أعلنت     . 2002الذي أصبح ساري المفعول ف ام     12وق ة ع ة والمفوضية األوروبي  2004 دول



ة األلغ    ة ب  23.6ام بنحو  المساهمة في أعمال إزال ون دوالر مقارن ام   15.8 ملي ون دوالر ع ون  6 و2003 ملي  ملي
 . 2002دوالر عام 
ي          15 دولة مانحة والمفوضية األوروبية بما يقرب من         12 ساهمت   -السودان ام ف ة األلغ  مليون دوالر ألعمال إزال

ام      درها          2004السودان خالل ع ادة ق ذا زي ل ه ة من         % 70 ويمث ي رصدتها      عن المشارآة الدولي ويالت والت التم
 .  مليون دوالر9.5 وبلغت 2003بحوث مرصد األلغام األرضية عام 

 مليون دوالر من سبع دول وقطاع إزالة األلغام التابع          2.3 مبلغ   2004 أعلنت تاجكستان إنها تلقت عام       -تاجكستان
دة م المتح ى . لألم ويالت تصل إل ام األرضية تم و2.5ورصدت بحوث مرصد األلغ ة  ملي ات إزال ن دوالر لعملي

 .  مقدمة من سبع دول والمفوضية األوروبية2003األلغام في تاجكستان لعام 
غ         -تايالند اهمة بمبل ام            $ 964944 ذآر المانحون الدوليون المس د خالل ع ي تايالن ام ف ة األلغ ات إزال  2004لعملي

 .  مليون دوالر1.2 ويبلغ 2003وهو ما يقل عما تم  تقديمه عام 
ام        4.9 تقديم ما يقرب من      2004 مانحون في عام     4 ذآر   -مفيتنا ان  .  مليون دوالر لعمليات إزالة األلغام في فيتن وآ

 .  مليون دوالر4.3 حوالي 2003مقدار المساهمات الدولية خالل عام 
يمن ن  -ال رب م ا يق ت م يمن تلق ام األرضية إن ال در بحوث مرصد األلغ ة2.6 تق ا إلزال ون دوالر لبرنامجه   ملي

ل      2004األلغام لعام    ام                   .  دول مانحة   8 من قب يمن ع ا ال ي تلقته نح الت ل من الم ذا أق ر ه  3.6 وبلغت    2003ويعتب
 . مليون دوالر

 
 تطورات أساسية

 
 الدول األعضاء

 
 أفغانستان

 
ايو      ار   /تطورات أساسية منذ م ام           : 2004أي ي للعمل ضد األلغ انون وطن بتمبر  .  تمت صياغة ق ي س / وف

ول  ن  ، أ2004أيل ا م راد وغيره ام المضادة لألف ن األلغ دمير المخزون م ى ت ل عل ولي العم ة لت ة لجن قامت الدول
بالد                .  القذائف غير المنفجرة   اء ال ع أرج وبدأ العمل على إحصاء وتسجيل مخزون األلغام المضادة لألفراد في جمي

دميرها       ارس       .  آما تم إقرار خطة لت رة من م ى    2003آذار  /وخالل الفت ا       2005نيسان   /ل أبري  30 إل دمير م م ت ، ت
ة                           28893مجموعه   ى إزال ة عل ة العامل ر الحكومي ات غي ع المنظم اون م ك بالتع راد وذل ام المضادة لألف  من األلغ
ـ          2005نيسان  /في أبريل . األلغام تان تحتفظ ب ى اآتشاف        1076، آانت أفغانس دريب الكالب عل ًا ألغراض ت  لغم
ام  مبر.  األلغ ي ديس انون األول  /وف اعدة   2004آ ة الخاصة بمس ة الدائم ارآًا للجن ررًا مش تان مق ، أصبحت أفغانس

اً          م اقتصاديًا واجتماعي ادة دمجه د                .  ضحايا األلغام وإع ة استخدام جدي ى إمكاني زة االعالم إل ارير أجه واشارت تق
وات الم           .  لأللغام من جانب قوات المعارضة     د    ويبدو أن استعمال القذائف المنفجرة المرتجلة من جانب ق عارضة ق

امين   ي الع ن          . 2005 و 2004ازداد ف رة م ي الفت ت ف ي أجري ية الت ام األرض أثير األلغ ة ت ت دراس وآان
ام  من               2004تشرين الثاني   / نوفمبر – 2003تشرين الثاني   /نوفمبر ا باأللغ ي يحتمل تلوثه  قد خفضت المساحة الت
ى 1350 ع إل ومتر مرب ع715 آيل ومتر مرب ي .   آيل م ف ى  تنظيف م2004وت د عل ن 33ا يزي ع م ومتر مرب  آيل

ر من                     70المناطق الملغومة وحوالي     دمير أآث ى ت ذي أدى إل ارك، األمر ال اطق المع  5000 آيلومتر مربع من من
راد،  ًا مضادًا لألف رة األخرى500لغم ام المنفج ن األجس ون م ات، وملي م مضاد للمرآب ًا مسح .   لغ م أيض ا ت آم

ال  .   الملغومة وميادين الحرب السابقة آيلومتر مربع من المناطق 65حوالي   ويقدر المبلغ الذي تم تخصيصه ألعم
ام   ي الع ام ف ر األلغ والي 2004حظ ام   91,8 بح بة للع ة بالنس ادة ملحوظ كل زي ذا يش ي، وه ون دوالر أميرآ  ملي

دثت  .  2003 ة UNMACAوتح غ بقيم ة 97,2 عن تخصيص مبل نة المالي ي للس ون دوالر أمريك -2004 ملي
ام             2005وفي العام   .  2005 ون   1،6(، قدمت أفغانستان للمرة األولى تبرعًا آبيرًا ألعمال معالجة مشكلة األلغ  ملي
ام           ).  دوالر ي الع ام ف ذآر  .  2005-2004آما حصل أآثر من مليوني أفغاني على معلومات عن مخاطر األلغ وت

ا   فقط من المجتمعات التي تعاني من األلغام رسالة من رسائل التوعي         % 27 ة من مخاطر األلغام التي حصلوا عليه
ذائف                    .  خالل السنتين الماضيتين   ام األرضية، الق دة بسب األلغ داد اإلصابات الجدي ي أع آما تم تسجيل انخفاض ف

ى    .  2003 مقارنة بالعام    2004غير المنفجرة أو القنابل العنقودية في العام         دًا عل وشمل عدد الضحايا شخصًا واح
ى إصابة            األقل من العاملين   ؤتمر          .   آخرين  13 في مجال إزالة األلغام باإلضافة إل ي م تان، ف رت أفغانس د اعتب وق

ـ                 دول األعضاء ال ر من     24المراجعة األول الخاص باتفاقية حظر األلغام، على أنها واحدة من ال اج أآث ي تحت  الت
 . بذلكغيرها إلى تقديم مساعدات للناجين من األلغام، وعليها أيضًا مسؤولية للقيام

 
 ألبانيا

 



ايو  ذ م ية من ار /تطورات أساس ى : 2004أي ه إل ام بهدف تقديم ة األلغ اني إلزال انون إنس تمت صياغة ق
و    ي يولي ات ف د االنتخاب ه بع ة علي ان للموافق وز، /البرلم ة    .  2005تم ى مراجع ارس عل ي م ل ف ى العم ا انته آم

ة والمتوسطة     استراتيجية العمل ضد األلغام، وتأجيل إزالة األلغام من ال        ة العالي ام ذات األولوي مناطق الملوثة باأللغ
ام       2006إلى العام    ام     .  2009، ومن جميع المناطق للع ر من          2004وفي الع ليم أآث م تس ع     400000، ت ر مرب  مت

ة  ا آمن والي (ُأعلنت انه ك ح ي ذل ا ف ا180000بم ام منه ة األلغ ع تمت إزال ر مرب ن ) مت أآثر م ة ب ك مقارن ن وذل
ا، والحاجة      .  2003ر مربع في العام     مت 1100000 م تنظيفه ي ت ويرجع السبب في انخفاض مساحة األراضي الت

ام             ي الع ى الصعوبات ف ال               2004إلى مراجعة االستراتيجية إل ان بأعم دة من شرآتين تقوم دما انسحبت واح ، عن
ا أدى إ                        دريبات مم اء الت ر أثن ا حصل حادث خطي اٍف، آم ل آ أخير نشاطات    التنظيف بسبب عدم وجود تموي ى ت ل

ام               .  أخرى آان مخططًا لها من قبل      ين عن مخاطر األلغ ودعمت منظمة اليونيسيف العمل الجاري على إعداد دليل
لحة  ام  .  واألس ي الع دوليون ف ون ال دم الممول ا ق والي 2004آم ى  3،8 ح ل عل ل العم ون دوالر أمريكي لتموي  ملي

ام                 وارتفع عدد الضحايا من ا     . معالجة مشكلة األلغام   ي الع رًا ف ًا آبي ر المنفجرة ارتفاع ذائف غي ام والق .  2004أللغ
ـ                           دول األعضاء ال دة من ال ا واح ى أنه ي، عل ي نيروب ة األول ف ؤتمر المراجع ي م ا، ف ي  24وقد اعتبرت ألباني  الت

امج  وقد.  تحتاج أآثر من غيرها إلى تقديم مساعدات للناجين من األلغام، وعليها أيضًا مسؤولية للقيام بذلك           بدأ برن
وبر           ي أآت ديم المساعدات للضحايا ف د لتق امج جدي ي برن .  2004تشرين األول  /التنمية التابع لألمم المتحدة العمل ف

اير  ي ين اني  /وف انون الث ي       2005آ ة، وف ات الخاص ذوي االحتياج ة ل تراتيجية الوطني ى االس ة عل ت الموافق  تم
 .منح جميع األشخاص المعوقين تقاعدًا آمساعدة اجتماعية تمت الموافقة على قانون جديد ي2005نيسان /أبريل

 
 الجزائر

 
 ألغامًا ضد األفراد من المخزون لديها     144020دمرت الجزائر   :  2004أيار  /تطورات أساسية منذ مايو    

وتنوي الجزائر استكمال تدمير ما لديها من مخزون من      .  2005أيار  / مايو – 2004تشرين الثاني   /ما بين نوفمبر  
وفمبر   األ اني     /لغام في ن ة حظر                    .  2005تشرين الث ق اتفاقي ة عن تطبي ية دولي ة دراس ر حلق د استضافت الجزائ وق

 أصبحت الجزائر رئيسًا مشارآًا   2004آانون األول   /وفي ديسمبر .  2005أيار  /األلغام في مدينة الجزائر في مايو     
ام وال           ام       للجنة الدائمة إلزالة األلغام، والتثقيف ضد مخاطر األلغ تعملة ضد األلغ ات المس بتمبر  .  تقني ول  /وفي س أيل

ا  2004 ام عمله ة حظر األلغ ذ اتفاقي ة الخاصة بتنفي ة الوزاري دأت اللجن ل  .  ، ب ودة خطة عم ة مس ووضعت اللجن
بتمبر     2009 – 2005للفترة   ول   /، ولكن اعتبارًا من س د               2005أيل ة بع دتها الحكوم د اعتم ذه الخطة ق م تكن ه .     ل

وفمبر  27زائر العمل في برنامجها إلزالة األلغام، في        وقد أعادت الج   اني     / ن ى الحدود       2004تشرين ألث ك عل ، وذل
ة       وفمبر            137395الشرقية والغربية، وتم إزال ين ن ا ب راد م ًا مضادًا لألف اني     / لغم و  2004تشرين الث وز  / و يولي تم

2005. 
 

 أنغوال
 

ايو   ذ م ية من ورات أساس ار /تط ة ع :2004أي وال خط دمت أنغ ي     ق ام ف ن األلغ ا م دمير مخزونه ل لت م
ي                        .  2004حزيران  /يونيو اريخ المحدد ف زام بالت ى االلت ادرة عل م تكن ق ا إذا ل اير  1وذآرت أنغوال أنه انون  / ين آ

 لتدمير مالديها من مخزون من األلغام المضادة لألفراد، فإنها سوف تطلب تمديدًا لهذا التاريخ؛ ولكن                2007الثاني  
ة  ذا الغرض ال تتضمن اتفاقي واد له ة م ام أي ي  .  حظر األلغ ام األرضية ف أثير األلغ ة ت ل بدراس  31وتوقف العم

ار   /مايو ي                         2005أي د استكملت ف ة المسح ق د أن آانت عملي ك بع ل، وذل  18 من مجموع      10 بسبب نقص التموي
ة ام ا  .  مقاطع أثير األلغ ة ت ة المسح لدراس ل بعملي تؤنف العم ة، اس وال الالزم وفر األم د ت ت وبع ألرضية ومازال

 آيلومتر مربع من أراضيها     10,7وقد ذآرت أنغوال في تقاريرها أنها أزالت األلغام من          ."  تسير بمعدل منخفض  "
ام    2004 لغمًا مضادًا لألفراد في   7351وأزالت   ة بالع ومتر  3525 (2003، وهذا يشكل زيادة ملحوظة مقارن  آيل
ر      مؤسسة عاملة ف11وذآر خمسة من مجموع    ).  مربع ي أآث ام ف ة األلغ ي مجال إزالة األلغام أنها تمكنت من إزال
ن  ام 9,5م ي الع ع ف ومتر مرب ل2004 آيل ى أبري ان / وحت ة 2005نيس احات الملوث يص المس ى تقل ، باإلضافة إل

ال  28وتم توفير مبلغ    .   باأللغام وإزالة األلغام من الطرق      مليون دوالر أمريكي من جانب المانحين الدوليين ألعم
رة                2004إزالة األلغام في أنغوال عام       ي السنوات األخي اد التبرعات ف ار ازدي وشجعت   .  ، مما شكل مواصلة لمس

CNIDAH                   اء لجان ى إنش   وهي لجنة التنسيق بين قطاعات الدولة بشأن إزالة األلغام والمساعدات االنسانية، عل
ة         ات المحلي ة       .  على مستوى المقاطعات والمجتمع ذه اللجن د محددة بحسب    وأعدت ه ة من   IMASقواع   للتوعي

اني   /مخاطر األلغام، والتي أصبحت نافذة المفعول في األول من يناير      انون الث يم    .  2005آ وتمكنت نشاطات التعل
دمها   ي تق ام الت اطر األلغ أن مخ ة 18بش ن تغطي ة م ة15 منظم دد  .   مقاطع ي ع وظ ف اض ملح اك انخف ان هن وآ

ي        ا                   . 2004ضحايا األلغام المعلن عنها ف ى أنه ي، عل ي نيروب ة األول ف ؤتمر المراجع ي م وال، ف رت أنغ د اعتب وق



ا                     24واحدة من الدول األعضاء الـ       ام، وعليه اجين من األلغ اعدات للن ديم مس ى تق ا إل ر من غيره اج أآث ي تحت  الت
 . أيضًا مسؤولية للقيام بذلك

 
 :بنغالدش

 
 أآملت بنغالدش تدمير ما لديها من        2005شباط  / فبراير 28في  :  2004أيار  /تطورات أساسية منذ مايو    

الغ           راد والب ام المضادة لألف اً  189227مخزون األلغ انون األول    /وفي ديسمبر   .   لغم نغالدش    2004آ أ اصبحت ب
ام          نغالدش            .  الرئيس المشارك للجنة الدائمة الخاصة بتدمير مخزون األلغ ي ب ة ف ونظمت مؤسسة الالعنف الدولي

ام خالل النصف األول من                ورشة عمل تدريبية حول    ة أي يتاغونغ استمرت ثالث ي ش  التوعية من مخاطر األلغام ف
 .2004حزيران /يونيو

 
 روسيا البيضاء

 
ر من             :2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ل أآث ًا متشظيًا     200000  قرت روسيا البيضاء تحوي  لغم
ديها من صمامات       وقد التزمت .   إلى ذخيرة يتم تفجيرها بأوامر     OZM-72من نوع      ا ل دمير م  روسيا البيضاء بت

وع  ن ن ار م ام MUVانفج ام مضادة للمس وألغ اخ وأجس تعمل آأفخ ي تس ر .    الت يا البيضاء تقري دمت روس وق
وأزالت  .  2005أيار / مايو9 والتقرير الثاني في 2004تموز  / في األول من يوليو    7الشفافية األول بموجب المادة     

ام        2004 لغمًا مضادًا لألفراد في    1000 روسيا البيضاء أآثر من    ة باأللغ ة ملوث ا دول ميًا أنه ن رس م تعل ا ل .  ، ولكنه
ام          460000واعلنت وزارة الدفاع أنه ستنفق حوالي         ذا الع ام خالل ه ات تنظيف األلغ ى عملي .   دوالر أمريكي عل

ى                      ذي يهدف إل ام ال ة من مخاطر األلغ امج التوعي ق برن ين السكان       آما بدأت وزارة الدفاع تطبي ع اإلصابات ب  من
 .2005 و 2004واستمرت اإلصابات باأللغام في العام .  المدنيين في المناطق الملوثة باأللغام

 
 بوتان

 
ار /تطورات أساسية منذ مايو     ي               :  2004 أي ام ف ة حظر األلغ ى اتفاقي ان إل آب / أغسطس 18انضمت بوت

ميًا عن     .  2005تموز /يوليو، على أثر إقرارها من جانب الجمعية الوطنية في          2005 د أعلنت رس وآانت بوتان ق
 .2004أيلول /عزمها على االنضمام لالتفاقية في سبتمبر

 
 البوسنة والهرسك

 
ايو   ذ م ية من ورات أساس ار/تط مبر :  2004 أي ي ديس ك، ف نة والهرس ت البوس انون األول /قام  2004آ

تراتيجية العمل        .  فاقية حظر األلغام  بتعديل القانون الجنائي فيها لفرض عقوبات على مخالفي ات         ة اس وتمت مراجع
ام                  ي الع نة والهرسك ف ي البوس ام ف ة             2004على معالجة مشكلة األلغ داف التنمي ع أه ، بحيث أصبحت مندمجة م

دل            .   الوطنية ا بمع ام فيه تبه بوجود األلغ ي يش  40وتهدف االستراتيجية الجديدة إلى تخفيض مساحة األراضي الت
ادة                2008هاية العام   بالمائة مع ن   ي الم ائي المحدد ف د النه ل الموع رة من        .  5، أي شهرين قب ات آبي ومازالت آمي

راد تكتشف باستمرار    انون والمضادة لألف ة للق ام المخالف ة ديسمبر .  األلغ ع نهاي انون األول /وم ، ذآرت 2004آ
والي   ديرات أن ح والي   2300التق ع، أي ح ومتر مرب احة   4,4 آيل ن مس ة م ام    بالمائ ة باأللغ ت ملوث بالد، آان ال

ام    .  والقذائف غير المنفجرة   ام من          2004وفي الع ة األلغ ع   4,3، تمت إزال ومتر مرب ام من     .   آيل ا أزيلت األلغ آم
ل   .  2003 آيلومتر مربع أخرى بواسطة المسح التقني، وهذا يشكل زيادة ملحوظة عن العام   2,3 د ازداد التموي وق

ون دوالر    28,6، لتصل إلى مجموع     2004لغام في البوسنة والهرسك في العام       الوطني والدولي للعمل ضد األ      ملي
ذا المجموع     ).  2003 مليون دوالر في العام    17,46مقارنة بمبلغ   (أمريكي   دوليين من ه وآان نصيب المانحين ال

ي ذ                    .   مليون دوالر  18,8مبلغ   ا ف ام ، بم ة من مخاطر األلغ دة للتوعي تراتيجية جدي ع      وتم تطوير اس ك التكامل م ل
ة حول                 ة نشاطات نشر التوعي ام، وتقوي ول األلغ جوانب أخرى من العمل ضد األلغام، تحديد مواقع األلغام في حق

نة والهرسك           .  مخاطر األلغام والتنسيق بينها وبين أعمال النزع       وتمت الموافقة على المقاييس التي وضعتها البوس
ر المنفجرة خالل        واستم.  في مجال التوعية من مخاطر األلغام      ذائف غي ام والق دد ضحايا األلغ ر االنخفاض في ع

وقد اعتبرت البوسنة والهرسك، في مؤتمر المراجعة األول، على أنها واحدة من الدول األعضاء الـ               .  2004العام  
ام ب                 24 ي  .  ذلك التي تحتاج أآثر من غيرها إلى تقديم مساعدات للناجين من األلغام، وعليها أيضًا مسؤولية للقي وف

رة    2005حزيران  /يونيو اجين     2009-2005 قدمت البوسنة والهرسك بعض أهدافها للفت ة احتياجات الن  بشأن تلبي
 .من األلغام

 



 بوروندي
 

ايو   ذ م ية من ورات أساس ار/تط ي : 2004 أي دي، ف ت بورون وفمبر8أعلن اني / ن رين الث ن 2004تش ، ع
ام     لغمًا مضادًا لألفراد، ولكنها 1212مخزونها من    .  مازالت تقوم بإعداد المزيد من قوائم جرد المخزون من األلغ

ى مواصلة                        ال، إل دور القت ة، حيث ي وتشير الزيادة في عدد ضحايا األلغام، وخاصة في مقاطعة بوجومبورا الريفي
 ولح ولكن، لم يستلم مرصد األلغام األرضية سوى عدد ضئيل من االدعاءات               .  استخدام األلغام المضادة لألفراد   

عبية                ر الش ة التحري وات جبه وات المسلحة      FNLاستعمال األلغام من جانب ق م المتحدة        .    أو الق د دعمت األم وق
ام على معالجة مشكلة ا   إقامة مرآز تنسيق للعمل      وفمبر   .  أللغ ي ن اني     /وف دي عن     2004تشرين الث ، أعلنت بورون

ار  /وفي مايو.  2005عام خطط  لتنفيذ عملية مسح لتأثير األلغام على مستوى وطني في ال  ة   2005أي دأت منظم ، ب
ع        )DanChurchAid( مساعدات الكنيسة الدانمارآية   ا قرب الحدود م ة ماآمب ي مقاطع  نشاطات إلزالة األلغام ف

ام                     .  تنزانيا ي الع ا ف ام المخطط له ة األلغ  2005وقامت المؤسسة السويسرية للعمل ضد األلغام بتأجيل أعمال إزال
ى  .  2004 مخاطر األلغام في مختلف أنحاء البالد في         توعية من اطات  ولكنها قامت بنش   وهناك جهود للحصول عل

ة     ون دوالر أمريكي للعمل       6,5تمويل بقيم ى معالجة مشكلة    ملي ام      عل ي الع دي ف ي بورون ام ف ا  .  2005 األلغ آم
ك        مخاطر األلغام الذي تقدمه      التوعية من قامت منظمة اليونسكو بتعليق دعمها لبرنامج        ة وذل ة المدني وزارة الحماي

دد            2004وفي العام   .   األلغام لمعالجة مشكلة بانتظار إقامة سلطة وطنية للعمل       ي ع ادة ملحوظة ف اك زي ، آانت هن
اجين من              .  ضحايا األلغام والقذائف غير المنفجرة المعلن عنهم       اعدات للن ق بالمس ا يتعل ه فيم وتعترف بوروندي أن

ذ أي ش      "األلغام   د  لم يتم تنفي ا واحدة من                      ."يء بع ى أنه ة األول، عل ؤتمر المراجع ي م دي، ف رت بورون د اعتب   وق
ولية ؤ التي تحتاج أآثر من غيرها إلى تقديم مساعدات للناجين من األلغام، وعليها أيضًا مس          24الدول األعضاء الـ    

 . للقيام بذلك
 

 آمبوديا
 

ايو        ذ م ية من ار /تطورات أساس ذ س      : 2004 أي ا، من ول  /بتمبرآانت آمبودي ى ديسمبر  2003أيل انون  / إل آ
ات الخاصة      والتوعية من مخاطر      رئيسًا مشارآًا للجنة الدائمة الخاصة بإزالة األلغام،         2004األول   ام والتقني األلغ

 سنغ آوسال،    توحضر نائب رئيس وزراء آمبوديا مؤتمر المراجعة األول، وقام        .   األلغام لمعالجة مشكلة بالعمل  
آما جرى في آمبوديا حفل آبير شارك       . لحملة الدولية إلزالة األلغام، بمخاطبة الحفل االفتتاحي       الشباب في ا   ةسفير

ي       .  2004فيه ملك آمبوديا لنشر تقرير مرصد األلغام األرضية          ا ف ر من      2004وقد اآتشفت آمبودي  15000 أآث
ا ت                     وق م دد يف ذا الع دميرها، وه راد وقامت بت تكمال            لغمًا جديدًا مخزونًا مضادًا لألف ذ اس ام من ي أي ع افه ف م اآتش

 .برنامج تدمير األلغام في آمبوديا
و  ي يوني ران /وف د    2005حزي دًا للموع تطلب تمدي ا س دول األعضاء أنه ر لل ي تقري ا ف رت آمبودي ، ذآ

ارس  (5النهائي المحدد بحسب المادة     ويلهم      ) 2010آذار /م ادة تم انحون بزي م الم م يق ا ل د ازدادت التبرعات   . م وق
 مليون  41، لتصل إلى أآثر من      2004 األلغام في آمبوديا زيادة ملحوظة في العام         لمعالجة مشكلة لية لألعمال   الدو

ي والي  .  دوالر أمريك ا أن ح رت آمبودي ي     30وذآ ام ف ة األلغ ال مكافح ى أعم رفها عل م ص د ت ون دوالر ق  ملي
ا          بالمائة فقط    10 األلغام أن    معالجة مشكلة وذآر تقييم ألعمال    .  2004 من المساحة التي تم تحديدها سابقًا على أنه

ا        ام منه ة األلغ ال          .  ملوثة باأللغام تحتاج إلى إزال ى أعم ة عل د دور السلطة القائم ادة تحدي يم بإع ذا التقي وأوصى ه
ي              توقام.   األلغام معالجة مشكلة  ام ف ة األلغ ى إزال ة عل ر من        2004 أربعة جهات عامل ومتر   32 بتنظيف أآث  آيل

ام          مربع من ا    ل من الع يس وزراء          2005آب  / أغسطس  10وفي   .  2003ألراضي، أي أق ين، رئ ، وافق هون س
ى      التوعية من مخاطر  واستطاعت نشاطات   .  آمبوديا، على خمسة معايير وطنية إلزالة األلغام        األلغام الوصول إل

والي  ام 600000ح ي الع ررة 2004 شخص ف ارات المتك ك الزي ي ذل ا ف ادة آبي.  ، بم دد وحصلت زي ي ع رة ف
ه              2003الضحايا المعلن عنهم، مقارنة بالعام       ان علي ؛ وآان عدد الضحايا نتيجة القذائف غير المنفجرة أعلى مما آ

ـ                .  في السابق  دول األعضاء ال دة من ال ا واح ي  24وقد اعتبرت آمبوديا، في مؤتمر المراجعة األول، على أنه  الت
ا      اعدات للن ديم مس ى تق ا إل ن غيره ر م اج أآث ًا مس   تحت ا أيض ام، وعليه ن األلغ ذلك ؤجين م ام ب ي . ولية للقي وف

ران /ويوني رة  2005حزي دافها للفت ن أه ددًا م ا ع دمت آمبودي ي، ق ل نيروب ام خطة عم داتها أم ن تعه ، وآجزء م
 . الناجين من األلغامللعمل على مساعدة 2005-2009

 
 تشاد

 
ام     تفاقيةاالخاصة بتنفيذ   التشريعات الوطنية   : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     هي اآلن   حظر األلغ

ة        "وقد حددت تشاد هدفها بأن تكون    .  في مرحلة اإلقرار   ل نهاي ر المنفجرة قب ذائف غي ام والق أثير األلغ خالية من ت
ى                ..."  2010العام   افس من أجل الحصول عل اد لتتن ار تش وعلى الرغم من النزاع القائم في تيبيستين فقد تم اختي



، 2004تشرين األول   /وفي أآتوبر ].  نزع األلغام [نامج التنمية التابع لألمم المتحدة للمبادرة إلى استكمال         جائزة بر 
ام مس   أن األلغ ارية بش ة االستش ت المجموع ى    ؤتول ل عل دأت العم ام وب ة األلغ ات إزال ى عملي راف عل ولية االش

اطق      ي المن اه ف ع المي مالية مشروع جديد إلزالة األسلحة وتنظيف أماآن تجم ايو     .  الش رة من م م خالل الفت ار  /وت أي
م تنظيف                 244227 تنظيف حوالي      2005نيسان  / أبريل – 2004 ا ت ام  آم ع من األلغ ر مرب ومتر   2,364 مت  آيل

دمير       م ت ال، وت اطق القت ف من امج تنظي الل برن ن خ ع م راد،  3630مرب ادًا لألف ًا مض ادًا  1364 لغم ًا مض  لغم
ر من         .  جرة  قذيفة غير منف   67513للمرآبات، و  تفاد أآث ا اس ة       41307آم ة من    شخصُا من نشاطات حمل التوعي

ة      990أللغام، وتم تدريب    مخاطر ا  ات المحلي ادة           .   متطوعًا من المجتمع نهم زي ن ع داد الضحايا المعل وازدادت أع
دول األعض              . 2004ملحوظة في العام     ـ   وقد اعتبرت تشاد، في مؤتمر المراجعة األول، على أنها واحدة من ال اء ال

 .   ولية للقيام بذلكؤ التي تحتاج أآثر من غيرها إلى تقديم مساعدات للناجين من األلغام، وعليها أيضًا مس24
 

 تشيلي
 

ل         : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ي أبري ام ف ي   2005نيسان   /تم استكمال عملية إزالة األلغ ، والت
اآالو     2004آب  /آانت قد بدأت في أغسطس     دمير حوالي             في مطار تش ك بت ان وذل ي أريك ًا مضادًا     5000تا ف  لغم

ات     2000لألفراد وأآثر من     ي   .   لغمًا مضادًا للمرآب وز  /و يولي  21وف ام      2005تم ة األلغ ة إزال دأت تشيلي عملي  ب
 بموجب  2005أيار /وذآرت تشيلي في تقريرها في مايو     .  على طول حدودها مع بوليفيا في منطقة تامبو آويمادو        

ة حظر    .  معلومات هامة جديدة بشأن المناطق الملغومة      7المادة   وتقوم تشيلي بإعداد تشريعات من أجل تنفيذ اتفاقي
وقدمت تشيلي واألرجنتين اقتراحًا مشترآًا لتوسيع عملية تقديم التقارير بشأن          .  األلغام بصورة آاملة ومحددة أآثر    

 .األلغام المحتفظ بها ألغراض التدريب والتنمية
 

 آولومبيا
 

راد      أستكملت آولومبيا تدمير مخزونها من األ     :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ام المضادة لألف لغ
ي   وبر 24ف ة، وخاصة     .  2004تشرين األول  / أآت ر الحكومي تعمال FARCوتابعت الجماعات المسلحة غي ، اس

ي التصاعد  واستمرت مشكلة ا.   المرتجلة بشكل منتظم القذائفاأللغام المضادة لألفراد و    ارًا من   .  أللغام ف  1واعتب
ة           32 من مجموع   31، آانت   2005تموز  /ويولي بالد، ملوث ي ال ديات ف ر من نصف البل ا، وأآث ي آولومبي رة ف  دائ

ر المنفجرة       ذائف غي ة       2004آب /وفي أغسطس  .  باأللغام أو الق تراتيجية الوطني ى خطة االس ة عل  وافقت الحكوم
ام       2004وفي العام   .  2009 – 2004 لخال األلغام   لمعالجة مشكلة للعمل   دة   863 سجل مرصد األلغ  ضحية جدي

ان    القذائف غير المنفجرة، وهذا يشكل ارتفاعًا آبيرًا عن عدد الضحايا الجدد             ولأللغام األرضية    ي   724  حيث آ  ف
ـ   وقد اعتبرت آولومبيا، في مؤتمر المراجعة األول، على أنها واحدة من الدول األعضاء ا             . 2003العام   ي   24ل  الت

 . ولية للقيام بذلكؤتحتاج أآثر من غيرها إلى تقديم مساعدات للناجين من األلغام، وعليها أيضًا مس
 

 :آرواتيا
 

سوف تقوم آرواتيا باستضافة االجتماع السادس للدول األعضاء      : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو    
 وآانت آرواتيا قد سنت تشريعات شاملة على المستوى          . 2005آانون األول   / ديسمبر –تشرين الثاني   /في نوفمبر 

ة    .  2004تشرين األول   /في أآتوبر حظر األلغام   الوطني لتنفيذ اتفاقية     ة تطبيق االتفاقي .  وشكلت لجنة وطنية لمراقب
اعدات                ة الخاصة بمس ام   آما عملت آرواتيا في منصب الرئيس المشارك للجنة الدائم م     ضحايا األلغ ادة دمجه  وإع

وفمبر       اجتما ى ن ك حت اني     /عيًا واقتصاديًا وذل ى البروتوآول الخامس            .  2004تشرين الث ا عل ا صادقت آرواتي آم
ر            CCWالتابع لـ      باط   /  بشأن مخلفات الحرب من المتفجرات في السابع من فبراي ى أواخر      .  2005ش ن، حت ولك
اً            2005آب  /أغسطس ع لغم زال تعرض للبي ا ت يا م ة أجانس ات من طراز     ، آانت الشرآة الكرواتي  مضادًا للمرآب

TMPR-6                      وع ذا الن ام أن ه ة لحظر األلغ ة الدولي  المزود بقضيب اإلمالة بحسب آتالوج هذا المنتج؛ وتعتقد الحمل
د                       .  ممنوع دولياً  ي يعتق ة أو الت اطق الملغوم در للمن دد المق ا بتخفيض الع املة، قامت آرواتي وخالل عملية مسح ش

امج العمل        .  مربع آيلومتر   1174أنها ملغومة إلى     كلة     وتدعو مسودة برن ى معالجة مش ى       عل ة إل ام الكرواتي  األلغ
 آيلومتر مربع من المناطق المعروفة بأنها ملغومة وذلك مع الموعد النهائي المحدد بموجب               346إزالة األلغام من    

ة ارس1: االتفاقي ام  .  2009آذار / م ي الع ن     2004وف ر م ن أآث ام م ة األلغ ت إزال ع،   آي10,6، تم ومتر مرب ل
ين من مجموع        .   آيلومتر نتيجة عملية المسح    23باالضافة إلى إزالة      14وهذا أدى إلى إزالة األلغام نهائيًا من اثن

راد،     4453آما تم العثور على، وتدمير، مجموع       .  2004دائرة إدارية ملوثة باأللغام خالل العام         لغمًا مضادًا لألف
ات، و     5257 ر منفجرة     40850 لغمًا مضادًا للمرآب ة غي اق حوالي    .   قذيف م انف ى    52وت ون دوالر أمريكي عل  ملي

ي  ام ف ة األلغ ات إزال ة ووصلت 2004عملي ادة ملحوظ ة زي ون دوالر9,8؛ وازدادت التبرعات الدولي ا .   ملي آم



ع حوالي    2004العام  مخاطر األلغام في توعية من على   متدربًا 36200حصل   ا اطل ى   100000، آم  شخصًا عل
ان                .  ارات والرسائل اإلعالمية التي تتعلق بمخاطر األلغام      الشع ام، آ ي عدد ضحايا األلغ رة ف ادة آبي وحصلت زي

ا واحدة من                    . معظمها بسبب األلغام المضادة لألفراد     ى أنه ة األول، عل ؤتمر المراجع ي م ا، ف وقد اعتبرت آرواتي
ولية ؤدات للناجين من األلغام، وعليها أيضًا مس   التي تحتاج أآثر من غيرها إلى تقديم مساع        24الدول األعضاء الـ    

ذلك ام ب رة .   للقي ي الفت ة    2005 – 2004وف ة الخاص راءات القانوني ول اإلج يع مفع ى توس ا عل ت آرواتي ، عمل
 .بالمساعدات للناجين من األلغام

 
 قبرص

 
ايو       ذ م ار /تطورات أساسية من ي أغسطس         :  2004 أي ة، ف وات الترآي ة   ، عل  2005آب  /وافقت الق ى إزال

ي    ام ف ة األلغ اطات إزال دأت نش ة، وب ة العازل ي المنطق ة ف ام المزروع ول األلغ ن حق ام م .  آب/ أغسطس12األلغ
ي         وطني ف رس ال ب الح ن جان ة م ة العازل ي المنطق ة ف ام المزروع ول األلغ ن حق ام م زع األلغ ال ن دأت أعم وب

ة        متر مربع من ا     294118؛ وتم تنظيف    2004جمهورية قبرص في نوفمبر      ة وإزال اطق الملغوم ًا   2063لمن  لغم
وفمبر      اني    /خالل الفترة من ن ران  /و يوني 30 – 2004تشرين الث غ     .  2005حزي ة بمبل وساهمت المجموعة الدولي

ون دوالر أمريكي     3،1حوالي  ( مليون يورو    2,5 ة           )  ملي ة العازل ام من المنطق ة األلغ ال إزال وتمت إقامت    .  ألعم
ة األل   ل إزال ن أج ل م ة العم ل   خلي ي إبري دة ف ألم المتح ة ل ام التابع ان /غ ام   2004نيس زع األلغ روع ن  إلدارة مش

ة خارج        335وذآرت قبرص في تقاريرها أنها دمرت       .  واالشراف عليه   لغمًا مضادًا لألفراد في المناطق الملغوم
ي  ة ف ة العازل ا دمرت .  2004المنطق ي4368آم ا ب رة م راد خالل الفت ًا مضادًا لألف ًا مخزون وز /ون يولي لغم تم

 .2004 لغمًا في العام 441، بما في ذلك 2004آانون األول / وديسمبر2003
 

 دجيبوتي
 

ا بموجب      :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ذت التزاماته يبدو أن دجيبوتي قد أعلنت مجددًا أنها نف
وفر دالئ               5المادة   رغم من ت ى            بإزالة األلغام من جميع المناطق الملغومة على ال ة حت اطق ملغوم ى وجود من ل عل
 .اآلن

ارس  ي م كرية ف ة عس ال بعث ا بإرس د قامت فرنس ل–آذار /وق ان / أبري داد2005نيس ة   لإلع ة إزال لعملي
 . التابعة لها والملوثة باأللغام"ال دودا"األلغام من القاعدة العسكرية 

 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

  
ار  /لم تكن جمهورية الكونغو الديمقراطية، حتى مايو        :2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو      ، 2005أي

تكمال   .  قادرة على االعالن عن عدد وأنواع األلغام المضادة لألفراد المخزونة على أراضيها          والموعد المحدد الس
ام     ويتم حاليًا تدمير عدد   .  2006تشرين الثاني   / نوفمبر 1تدمير مخزونها من األلغام المضادة لألفراد هو          من األلغ

دد                          دمير ع م أيضًا ت ا ت اتلين آم المضادة لألفراد التابعة لقوات معارضة سابقة  وذلك آجزء من عملية تسريح المق
ا الجيش        ارير بشأن                .  من األلغام التي يحتفظ به ة أو تق ة ادعاءات جدي ام األرضية أي ى مرصد األلغ م يصل إل ول

ذ يوني          استعمال األلغام المضادة لألفراد من جانب مجم       ة من ر حكومي لحة غي ران   /ووعات مس وآانت  .  2004حزي
ي                                828 دة ف م المتح ابع لألم ام الت ال المضادة لأللغ ز التنسيق لألعم م تسجيلها من جانب مرآ د ت  منطقة خطرة ق

ى  ا حت ران /و يوني16آينشاس توى    .  2005حزي ى المس ام األرضية عل أثير األلغ ح ت ة لمس ة أولي ذ مهم م تنفي وت
ي          2005آذار  /ارسالوطني في م    يم أخرى ف ة تقي ا أدت عملي ات       2004، آم ي إحدى المقاطع ى إجراء مسح ف  إل

ادة           .  2005نيسان  /ابتداء من أبريل   ي   7ولم تذآر جمهورية الكونغو الديمقراطية في تقريرها بموجب الم  2004 ف
ات بشأن إزالة األلغام في ومع ذلك، ذآرت عدة منظمات غير حكومية معلوم       .  2004أية أعمال إلزالة األلغام في      

رامج   2005 – 2004 ى ب افة إل ن ، باإلض ة م ام التوعي اطر األلغ ل   .   مخ ات للعم ت التبرع ة  وبلغ ى معالج عل
كلة ن   مش ر م ة أآث و الديمقراطي ة الكونغ ي جمهوري ي4,4األلغام ف ون دوالر أمريك ام  .  ملي جل الع ا س  2004آم

ام ن األلغ حايا م دد الض ي ع ًا ف ًا ملحوظ رةال/انخفاض ر المنفج ذائف غي و .  ق ة الكونغ رت جمهوري د اعتب وق
ا         24الديمقراطية، في مؤتمر المراجعة األول، على أنها واحدة من الدول األعضاء الـ              ر من غيره  التي تحتاج أآث

 .ولية للقيام بذلكؤإلى تقديم مساعدات للناجين من األلغام، وعليها أيضًا مس
 

 االآوادور
 



راد       1970آب، دمرت االآوادور    /في أغسطس  :2004 أيار/وتطورات أساسية منذ ماي     ًا مضادًا لألف  لغم
ام   .   لغمًا2000آانت قد احتفظت بها ألغراض التدريب، وبالتالي بقي لديها مجموع          م اإلعالن   2004وفي الع ، ت

 .أيلول/، حتى سبتمبر2005عن سبعة ضحايا جدد لأللغام، ولم يبلغ عن أية ضحايا خالل العام 
 

 لفادورإلسا
 

ايو        ذ م ية من ار /تطورات أساس ق          :2004 أي ة   ادخلت التشريعات الخاصة بتطبي ام     تفاقي ز  حظر األلغ حي
وفمبر    اني     /التنفيذ في ن انون األول    /وفي ديسمبر   .  2004تشرين الث ة      ؤ طرح مس    2004آ ي وزارة الخارجي ول ف

رة      تساؤالت بشأن ادعاءات سابقة من جانب مجموعة تتولى نزع األلغام ومرآزه    أن مساحات آبي ا ب ي بريطاني ا ف
الفادور                   ي إلس ا زالت موجودة ف ر المنفجرة م ذائف غي ام والق ؤتمر          .  ملوثة باأللغ ي م الفادور، ف رت إلس د اعتب وق

ـ                دول األعضاء ال دة من ال اعدات                 24المراجعة األول، على أنها واح ديم مس ى تق ا إل ر من غيره اج أآث ي تحت  الت
ا بخطة        2005حزيران  /ووفي يوني .  لية للقيام بذلك  ؤوأيضًا مس للناجين من األلغام، وعليها      ، وآجزء من التزاماته

 . لتلبية احتياجات الناجين من األلغام2009 – 2005عمل نيروبي، قدمت إلسالفادور عددا من أهدافها للفترة 
 

 إريتريا
 

امج العمل      ، توقف العمل في   2005نيسان  / أبريل 8في   :2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ى   برن عل
تيالء                      معالجة مشكلة  م االس دما ت ك عن ة أعوام وذل  األلغام في أريتريا بسبب أعمال حكومية للمرة الثانية خالل ثالث

دة              م المتح ة لألم دات التابع ا من المع وأشار  .  على مرآبات تستعملها المجموعات التي تتولى إزالة األلغام وغيره
دة من أجل       وزير التنمية الوطنية الحقًا إل   م المتح ة من األم ى أن أريتريا ال تحتاج إلى المزيد من المساعدات التقني

ام   د األلغ ل ض اص بالعم ا الخ ذ برنامجه ي    .  تنفي تكملت ف ي اس ية الت ام األرض أثير األلغ ح ت ة مس دت عملي ووج
ران   /ويوني ر من       2004حزي ي    655000، أن اآث ام           481 ف انون من األلغ انوا يع ًا آ ًا محلي ر   /  مجتمع ذلئف غي الق

ام   .   منطقة ملوثة1000المنفجرة في حوالي     ي الع ام من حوالي     2004وتم ف ة األلغ ع من    3،6 إزال ومتر مرب  آيل
ات،       93 لغمًا مضادًا لألفراد،     1327تم تدمير   ( آيلومتر من الطرق     2180األراضي وحوالي    ًا مضادًا للمرآب  لغم

ع من األراضي        21855 تم مسح     وباإلضافة إلى ذلك،  ).   قذيفة غير منفجرة   3865و ر مرب ا    .   مت وأآملت أريتري
تراتيجية للعمل       2004في أواخر    ى معالجة مشكلة     الخطة االس وطني    عل ى المستوى ال ام عل الي   .   األلغ غ إجم وبل

ون   5,8 حوالي   2004 األلغام في أريتريا     على معالجة مشكلة  المبالغ التي صرفت على البرامج الوطنية للعمل          ملي
ام    4,9وساهم المانحون الدوليون بمبلغ .  UNMEE مريكي، وال يشمل هذا تكاليف دوالر أ ي الع ون دوالر ف  ملي
ي      التوعية من مخاطر  بدأ العمل مجددًا في برنامج      .2004 وطني ف ى المستوى ال ام عل د أن   2004 األلغ ك بع  وذل

ارس  .   أثناء عملية إعادة تنظيم من جانب الحكومة       2002جرى تعطيله منذ العام      رامج     2005آذار  /وفي م دأت ب ب
ة وهي                 التوعية من مخاطر   ة المؤقت ة األمني اطق خارج المنطق ي من ا      األلغام ف ى من نوعه اء       األول ذ انته اك من  هن

ن    تمرت م ي اس ا والت ع إثيوبي ن عملي .  2000 – 1998الحرب م د م ق المزي ن تحقي ي  اتوأمك ام ف ة األلغ  إزال
ة                   وانخفض ع .  المنطقة األمنية المؤقتة   ة األمني ي المنطق نهم ف ن ع ر المنفجرة المعل ذائف غي دد ضحايا األلغام والق

وقد اعتبرت اريتريا، في مؤتمر المراجعة األول، على أنها واحدة من            .  2004المؤقتة انخفاضًا آبيرًا خالل العام      
ولية ؤم، وعليها أيضًا مس  التي تحتاج أآثر من غيرها إلى تقديم مساعدات للناجين من األلغا         24الدول األعضاء الـ    

رة          .  للقيام بذلك  دافها للفت ددا من أه ا ع دمت أريتري ي، ق  2009 – 2005وآجزء من التزاماتها بخطة عمل نيروب
 .لتلبية احتياجات الناجين من األلغام

 
 إستونيا

 
ايو  ذ م ية من ار/تطورات أساس ي  : 2004 أي ام ف ة حظر األلغ ى اتفاقي تونيا إل ايو12انضمت إس ا/ م ر أي

ي         2004 ذ ف وفمبر  1، ودخلت االتفاقية حيز التنفي اني     / ن فافية األول         .  2004تشرين الث ر الش تونيا تقري دمت إس وق
ديها        2005آذار / مارس 21 في   7بموجب المادة    ة ل راد مخزون ام مضادة لألف ة ألغ ، الذي أعلنت فيه عدم وجود أي

دريب راض الت ا ألغ تفظ به ي .  أو مح وع 2004وف دمير مجم م ت ى 1952، ت رة، وحت ر منفج ة غي  19 قذيف
ك  1114 تم تدمير 2005أيلول  /سبتمبر اً 82 قذيفة غير منفجرة بما في ذل ى حوالي      .   لغم ور عل م العث ا ت  400آم

ي        طقذيفة غير منفجرة على جزيرة ساريما خالل عملية إزالة ألغام مخ   ة ف ارات المائي اء للعب اء مين اء بن ا وأثن ط له
2005. 

 
 اليونان

 



ورا  ايو تط ذ م ية من ار/ت أساس ر    تاس:  2004 أي ه وأق ام لدي زون األلغ دمير مخ ه لت ان خطط كمل اليون
ذلك ة ل ام المضادة   .  الميزاني تبدل األلغ ا تس ا، ولكنه ع ترآي دود م ول الح ى ط ام عل ول األلغ ان بحق تفظ اليون وتح

ل  22واعتبارًا من   .  لألفراد بألغام مضادة للمرآبات     24751 من مجموع   7660ة ، تمت إزال  2005نيسان  / أبري
ات                    ام مضادة للمرآب تبدالها بألغ ى الحدود واس روس عل ام إيف ول األلغ ي  .  لغمًا مضادًا لألفراد مزروعة في حق وف

ام                2005حزيران  /ويوني ة تنظيف من األلغ اء عملي ام أثن ة األلغ ي إزال املين ف ل أحد الع ي .  ، قت ، قامت  2004 وف
ًا من األراضي  وتنظيف            808169سرية إزالة األلغام الوطنية بمسح        رًا مربع ًا أخرى   511810 مت رًا مربع .   مت

 . مليون دوالر أمريكي4.1حوالي ( مليون يورو 3.3 إلزالة األلغام في اليونان  ةوبلغت قيمة التكاليف السنوي
 

 غواتيماال
 

ام      2004استكملت في العام    :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ات     عمليات تنظيف األلغ ي مقاطع ف
انغو         از، وهيوهيوتين ا فيراب از، باج ي          .   ألتا فيراب ام ف ة األلغ ات إزال دمير   2004وأدت عملي ى ت ر   40 إل ة غي  قذيف
 شخصًا في 92231ووصلت برامج التثقيف من مخاطر األلغام إلى        .  منفجرة، بما في ذلك لغمين مضادين لألفراد      

ًا395 ًا محلي اال منصب ال .   مجتمع غلت غواتيم ام   وش ن األلغ زون م دمير المخ ة لت ة الدائم ارك للجن رئيس المش
انون األول  / وحتى ديسمبر2003أيلول /اعتبارًا من سبتمبر  ة      2004آ ي اللجن رر المشارك ف ، ومارست دور المق

 .الدائمة الخاصة بالوضع العام وتطبيق ميثاق حظر األلغام في ذلك الحين
 
 

 بيساو-غينيا
 

ايو       ذ م ار أ/تطورات أساسية من ا   :  2004 ي ا من              -حددت غيني دمير آامل مخزونه ًا لت دًا نهائي او موع بيس
ي  ام ف وبر17األلغ رين األول / أآت ي    2005تش ام ف ر األلغ ة حظ ب اتفاقي دد بموج د المح ل الموع  1، أي قب

م وضع خطة للعمل          .  2005تشرين الثاني   /نوفمبر ى معالجة مشكلة     آما ت ي   عل ام ف رة  األلغ  2009 - 2004  الفت
ة مشروعا       .   من اتفاقية حظر األلغام    5بيساو طبقًا للمادة    - لتلبية التزامات غينيا   وذلك وبدأت منظمة المعاقين الدولي
ام     2005في   ة األلغ ام    .   لتنمية قدرات البالد في مجاالت إزال ي الع م ف ر من    2004وت ر  215000 تنظيف أآث  مت

الدوليون أقل من مليون دوالر أمريكي ألعمال نزع   وقدم المانحون   .  2003مربع من األراضي، أي أقل من العام        
امج  .  2003، وهذا يقل أيضًا عن المبلغ المتحقق في العام  2004بيساو في   -األلغام في غينيا   ة  وتعرض برن التوعي

وتم اإلعالن عن زيادة آبيرة في أعداد ضحايا        .   بسبب نقص التمويل   2004 مخاطر األلغام لالنقطاع في العام       من
ة األول،       -وقد اعتبرت غينيا  .  2004 األرضية والقذائف غير المنفجرة في العام        األلغام ؤتمر المراجع بيساو، في م

ام،                   24على أنها واحدة من الدول األعضاء الـ         اجين من األلغ اعدات للن ديم مس ى تق ا إل  التي تحتاج أآثر من غيره
ا       وآجزء من التزاماتها بخط   .  ولية للقيام بذلك  ؤوعليها أيضًا مس   دمت غيني ي، ق رة      -ة عمل نيروب دافها للفت او أه بيس

 . لتلبية احتياجات الناجين من األلغام2009 – 2005
 

 غوايانا
 

ادة           : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ًا للم ا طبق فافية الخاص به ر الش د تقري ا بع دم غوايان م تق ، 7ل
 .2004تموز /و يولي29حيث الموعد المحدد له بموجب االتفاقية هو 

 
 األردن

 
ة للعمل        :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ى معالجة مشكلة     نشر األردن الخطة الوطني ام  عل  األلغ
رة     ل                      .  2009 – 2005في الفت راد قب ام المضادة لألف ع األلغ ًا من جمي .  2009وتهدف الخطة لجعل األردن خالي

ام  ي الع ى 2004وف ايو1، وحت ار / م رق الهند2005أي ت ف ة   ، قام ام بإزال ة األلغ ي إلزال يش األردن ي الج ة ف س
دمير      1266000 راد و       806 مترًا مربعًا، وت ًا ضد األف ي     35 لغم ات ف ًا مضادًا للمرآب ام  14 لغم ل ألغ ان  .   حق وآ

ي أواخر                  ة، ف ام، بصيغة معدل أثير األلغ ة المسح لدراسة ت ة الهالل    .  2005المفترض أن تبدأ عملي ذت جمعي ونف
.   شخص 12000 مخاطر األلغام، ليصل إلى نحو  التوعية من نشاط ضمن برنامج   100ثر من   األحمر األردني أآ  

دوليين للعمل             2.2وحصل األردن على حوالي      انحين ال ى معالجة مشكلة        مليون دوالر أمريكي من الم ام  عل األلغ
نهم ارتف             . 2004في   ام        وارتفع عدد ضحايا األلغام والقذائف غير المنفجرة الذين تم اإلعالن ع ي الع ًا ف ًا ملحوظ اع

ام     وتم تشكيل لجنة فرعية لمساعدات الضحايا تابعة        .  2004 ام       للهيئة الوطنية لمعالجة مشكلة األلغ ي الع  2004  ف
 .ايا األلغام في األردنحلتتولى جمع المعلومات عن ض



 
 آينيا

 
ايو  ذ م ية من ورات أساس ار/تط ن :  2004 أي ا، م افت آيني وفمبر28استض ا/ ن رين الث ى تش  3ني إل
ي                 2004آانون األول   /ديسمير ة نيروب ام، المعروف أيضًا بقم  مؤتمر المراجعة األول الخاص باتفاقية حظر األلغ

ة              .  من أجل عالم خاٍل من األلغام      ق االتفاقي ة بشأن تطبي ى التشريعات الوطني اح    .  ويجري العمل حاليًا عل م افتت وت
ة ا         ى                  مرآز تدريب بريطاني آيني مشترك تابع لمنظم دريب عل ك بهدف الت ة، وذل ام الدولي ى حظر األلغ لعمل عل

 . بالقرب من نيروبي2005شباط / فبراير17وتم االفتتاح في .  مكافحة األلغام في أفريقيا السوداء
 

 التفيا
ايو   ذ م ية من ورات أساس ار/تط ي   :  2004 أي ام ف ر األلغ ة حظ ى اتفاقي ا إل وز /و يولي1انضمت التفي تم

، الذي تضمن أرقامًا تمت مراجعتها عن       2005حزيران  /ور الشفافية الطوعي الثالث في يوني     وقدمت تقري .  2005
ك        3426المنفجرة بتدمير   غير  ، قامت فرق إزالة القذائف      2004وفي العام   .  مخزونها من األلغام   ي ذل ا ف  قذيفة بم

 . لغمًا مضادًا لألفراد والمرآبات42
 

 ليبيريا
 

ي     : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     وبر  20قدمت ليبيريا، ف ر    2004تشرين األول    / أآت ، أول تقري
ي  7شفافية لها طبقًا للمادة   وفمبر 28، والذي آان مقررًا تقديمه ف اني   / ن ى أن   الويشير  .  2000تشرين الث ر إل تقري

دريب،                           ام ألغراض الت ك األلغ ي ذل ا ف راد بم ام المضادة لألف د    ليبيريا ليس لديها أي مخزون من األلغ ا ال توج آم
دد     قو.  ، أو هناك شك باحتوائها على ألغام مضادة لألفراد         ألغام لديها أية مناطق تحتوي على     د انقضى التاريخ المح

راد،         ادة لألف ام المض ن األلغ ديها م زون ل دمير أي مخ ا بت وم ليبيري ي تق ام لك ر األلغ ة حظ ب اتفاقي  1حس
داتها       ، ولكن بدون أن تقوم ليبيريا ر      2004حزيران  /ويوني ي  .  سميًا بإبالغ الدول األعضاء بأنها قد التزمت بتعه وف
 .لميثاق األسلحة التقليدية) األلغام األرضية( انضمت ليبيريا للبرتوآول الثاني المعدل 2005أيلول / سبتمبر16

 
 )جمهورية يوغوسالفيا سابقًا(مقدونيا 

 
ايو        ذ م ية من ار /تطورات أساس دونيا    :2004 أي ة -انضمت مق ول         جمهوري ى البوتوآ ابقًا إل  يوغوسالفيا س

ي  ة ف لحة التقليدي أن األس اق بش دل للميث اني المع ايو31الث ار / م ي .  2005أي ات مسح ف ة عملي راء أي تم إج م ي ول
ام               2004 ام خالل الع ة ألغ ال إزال ل   .  2004، آما لم يتم الحصول على معلومات إضافية بشأن أعم استمر التموي

ى الحاجة                 2004ة األلغام في    الدولي العمال منظمة مكافح    انحون إل نخفض حيث أشار الم ، ولكن على مستوى م
ر المنفجرة    / وليات أآبر تجاه مشكلة األلغام      ؤألن تتولى مقدونيا مس    اير   .  القذائف غي اني     /وفي ين انون الث  2005آ

ام أو   ولم تتوفر تقارير مؤآ.  األلغام إلى دائرة جديدة على معالجة مشكلة    ولية العمل   ؤتحولت مس  دة عن ضحايا ألغ
امل لضحايا                     2004قذائف غير منفجرة خالل العام       وم بتسجيل ش وطني تق ى المستوى ال ة عل ؛ ولكن ال توجد هيئ

 .القذائف غير المنفجرة/ األلغام 
 

 ماالوي
 

ايو   ذ م ية من ورات أساس ار/تط ام   :  2004 أي ر األلغ ة حظ ذ اتفاقي ريعات لتنفي ن تش االوي بس ت م .  قام
ود            .  ماالوي مؤتمر المراجعة األول   وحضر رئيس    آما بدأت ماالوي عمليات مسح وإزالة ألغام من معسكرات تع

  األلغام على معالجة مشكلة  وعملت ماالوي على تطوير خطة خمسية للعمل        .  إلى طالئع شباب ماالوي المحظورة    
ية هدف        .  موتم تطوير برنامج لمسح شامل لضحايا األلغا      .  بمساعدة تقنية من األمم المتحدة     وتشمل الخطة الخمس

 .  الموافقة على سياسة وطنية بخصوص المعاقين2004وتم في العام .  تحسين المساعدات للضحايا
 

 موريتانيا
 

ام              : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو      ديها من مخزون األلغ ا ل أآملت موريتانيا برنامجها لتدمير م
 . لغمًا ألغراض التدريب728ظ بمجموع  وسوف تحتف2004آانون األول /في ديسمبر

ر   26000 في نطاق ضيق بما في ذلك إزالة األلغام من حوالي            2004وانحصرت أعمال إزالة األلغام في العام         مت
ية               20000مربع في منطقة نواذيبو، حيث تم إزالة األلغام من           ة الفرنس ر الحكومي ة غي ع بواسطة المنظم  متر مرب



HAMAP Demineurs  .  ة لخفض           2004وفي ة مسح تقني وطني  عملي ام االنساني ال ة األلغ دأ مكتب إزال ، ب
دأت دورات      .  مساحة األراضي التي يشك باحتوائها على مواد خطرة        ا ب ة من مخاطر       آم ام بإشراف    التوعي األلغ

طس  ي أغس يف ف دريب  2004آب /يونيس دف ت ك به ة   100، وذل ات المحلي ي المجتمع يطين ف املين النش ن الع  م
ات     .  إشارات على أماآن األلغام في المساحات التي يشك باحتوائها على مواد خطرة        ووضع   م وضع العالم د ت وق

احة  ى مس ى أغسطس 2.5عل ع حت ومتر مرب ن   .  2005آب / آيل ات ع ع المعلوم دأت جم د ب ا ق ت موريتاني وآان
 .2004آب /ضحايا األلغام في أغسطس

 
 مولدوفا

 
ام       :2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     دوفا، خالل الع دمير  2004 قامت مول د    736، بت ًا آانت ق  لغم

دمير        .  ذآرت من قبل أنها تحتفظ بها ألغراض التدريب        تقبل بت ي المس تقوم ف ًا ضد   249وذآرت أيضًا أنها س  لغم
ابقة ب      . األفراد مسيطر عليها من بعد وهي األلغام التي ماتزال تحتفظ بها           شأن  وأعادت مولدوفا تصحيح األرقام الس

 . لغمًا13194 تبلغ 2002تدمير مخزون األلغام المضادة لألفراد لديها حيث ذآرت أن األلغام التي تم تدميرها في 
 

 موزامبيق
 

 أن التشريعات الوطنية    2005نيسان  /ذآرت موزامبيق في أبريل   : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو    
ام   لتطبيق اتفاقية  ة       حظر األلغ ة الجمعي ة   تنتظر موافق رئيس              .   الوطني ي منصب صديق ال ق ف د عملت موزامبي وق

ة األول ؤتمر المراجع ة إصدار  .  لم ا استضافت عملي ية  آم ام األرض د األلغ ر مرص د حصلت .  2004تقري وق
زام    2012بينها مراجعة الموعد النهائي السابق في  تغييرات آبيرة خالل فترة هذا التقرير من   دًا لاللت  ليصبح موع

ع                   2009ب االتفاقية في    بالتعهدات حس  ام م ع دمج نشاطات حظر اآللغ  لكي تصبح موزامبيق خالية من األلغام، م
ر أسس العمل       ام    خطط التنمية الوطنية وتغيي ى معالجة مشكلة األلغ ذا العمل    عل ات ه د أولوي د آشفت   .   وتحدي وق

رة عشر سنوات من العمل              ام       عملية مراجعة لفت ى معالجة مشكلة األلغ ي موزامبي    عل ذا          ف ي ه ة ف واقص هام ق ن
ات  د األولوي ى التخطيط وتحدي دودة عل درة مح ل، وق لالعم دمج العمل ضد العم ة ل اجع، والحاج ال ون  بشكل فع

ي                 .  األلغام مع التنمية الوطنية    ام األرضية ف أثير األلغ ى أن    2001وقد أدت نتائج عمليات إزالة األلغام ومسح ت  إل
ة بتخ       ام تخفيضًا                 تقوم مؤسسة إزالة األلغام الوطني ة باأللغ ا ملوث ي يشك بأنه ابقة لألراضي الت ديراتها الس فيض تق

ى  ادًا ليصل إل ع171.6ح ومتر مرب ن.   آيل رة م ر المنفج ذائف غي ام والق ة األلغ ن  وتمت إزال رة م احات آبي مس
لتهديد من  ، األمر الذي أدى إلى إزالة ا      2003مقارنة بالعام   )  آيلومتر مربع  12حوالي   (2004األراضي في العام    

ات المسح       .   شخص 217000 قرية و    379األلغام بالنسبة لـ     ع أخرى وشطب         4.6آما شملت عملي ومتر مرب  آيل
ال         .   منطقة آانت مشتبهة بأنها تحتوي مواد خطرة في خمس مقاطعات          84 ولى أعم وقد توقفت مجموعة واحدة تت

الزم         2005إزالة األلغام في العام      ل ال وفر التموي دم ت ي            .   بسبب ع ا االنسحاب ف ان عن عزمهم وأعلنت مجموعت
ال    .  2007 – 2006 ن أعم ل م وى القلي ل س م يحص ام  ول اطر األلغ ن مخ ة م ي التوعي ص  2004 ف بب نق ، بس
ل والي   ق.التموي دوليون ح انحون ال ل  11.95دم الم ي للعم ون دوالر أمريك كلة  ملي ة مش ى معالج ي عل ام ف  األلغ

أآ   (2004موزامبيق خالل العام     ي       15ثر من    مقارنة ب ون دوالر ف د        ) 2003 ملي ق المزي ة موزامبي دمت حكوم وق
اءات ضريبية     ( مليون دوالر   7.9من التمويل بقيمة     ك إعف ي ذل ا ف دد ضحايا   ).  بعضها تمويل عيني، بم وازداد ع

العنصر  "وتعترف حكومة موزامبيق أن المساعدات للضحايا هي        .  2004القذائف غير المنفجرة في العام      /األلغام
ا                . في نشاطها ضمن العمل ضد األلغام     " ألضعفا ى أنه ة األول، عل ؤتمر المراجع ي م ق، ف وقد اعتبرت موزامبي

ر   ؤ التي لديها أعداد آبيرة من الناجين من األلغام، وتواجه بالتالي المس            24واحدة من الدول األعضاء الـ       ولية األآب
ا أيضًا             للعمل في هذا المجال، ولكنها أيضًا تحتاج أآثر من غيرها            ام، وعليه اجين من األلغ إلى تقديم مساعدات للن

رة               .  ولية للقيام بذلك  ؤمس دافها للفت  2005وآجزء من التزاماتها بخطة عمل نيروبي، قدمت موزامبيق عددًا من أه
 . لتلبية احتياجات الناجين من األلغام2009 –
 

 ناميبيا
 

ار /تطورات أساسية منذ مايو   ا تق  : 2004 أي دمت ناميبي ادة     ق ًا بموجب الم رًا أولي ي  7ري وز  /و يوني 7 ف تم
ام          .  1999آب  / أغسطس 28خ المحدد له هو     ي، وآان التار  2004 دل السنوي للع ر المع ديم التقري  2004ولم يتم تق

دد    ل 30في موعده المح ي       .  2005نيسان  / أبري ا ف اب عن قيامه ا النق دمير  1998وآشفت ناميبي ًا  21857 بت  لغم
ران  /ووفي يوني  .  ألغراض التدريب  9999واالحتفاظ بـ    ا أن    2005حزي ي تقاريره ًا آانت   3848، ذآرت ف  لغم

ام         .  تحتفظ بها قد تم تدميرها خالل أعمال التدريب        ق باأللغ اك مشكلة تتعل ا زالت هن ه م ذائف  /وأقرت ناميبيا أن الق



 بدأت ناميبيا عملية مسح      2005تموز  /ووفي يولي .  على التعامل مع هذه المشكلة     قادرة مازالت   أنهاغير المنفجرة و  
 .القذائف غير المنفجرة/ لتحديد المناطق الملوثة باأللغام 

 
 نيكاراغوا

 
ة               : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ؤتمر المراجع ي م رئيس ف اراغوا منصب صديق ال شغلت نيك

ادة    ، وعملت أيضًا في منصب الرئيس المشارك للجنة الدائم          التفاقية حظر األلغام   األول اعدات الضحايا وإع ة لمس
مبر  ذ ديس اعي من دمج االقتصادي واالجتم انون األول /ال ز  .  2004آ ل لتعزي ة عم اراغوا ورش واستضافت نيك
اراغوا     2004تشرين األول   /وفي أآتوبر .  2005نيسان  /المساعدات للضحايا في األمريكتين في أبريل      ، قامت نيك

دمير   ت810بت راد آانت تح ًا مضادًا لألف دريب لغم ابقًا ألغراض الت ا س ام .  فظ به ة 2004وخالل الع ، تمت إزال
زال  .   قذيفة غير منفجرة 653 لغمًا أرضيًا و     10430 مترًا مربعًا آما تم تدمير       387906األلغام من مساحة     وما ت

رة من              .  حقول ألغام جديدة يتم اآتشافها في نيكاراغوا       ام، خالل الفت ة األلغ  28 – 1990وقامت فرق الجيش إلزال
ل، من         11092 لغمًا مضادًا لألفراد بما في ذلك        120568 بإزالة   2005شباط  /فبراير م تكن مسجلة من قب ًا ل  لغم

اك         .   متر مربع  4106714مساحة   ى أن هن ة أيضاً          26167وآانت التقديرات تشير إل ى إزال ًا بحاجة إل ي  .   لغم ف
ا    315 شخصًا في    102239 مجموع   خضع،  2004العام   ام            من التجمع ة من األلغ لنشاطات  ت ذات خطورة عالي

اير        102 شخصًا من      30000 أيضًا    خضع  مخاطر األلغام آما     توعية من  رة ين ًا خالل الفت اني     / تجمع انون الث  –آ
غ         .   لنشاطات توعية من مخاطر األلغام     2005نيسان  /أبريل دوليون مبل انحون ال دم الم ون دوالر أمريكي    4وق  ملي

وقد اعتبرت نيكاراغوا، في مؤتمر المراجعة األول، على أنها واحدة          .  2004راغوا في   للعمل ضد األلغام في نيكا    
ى   24من الدول األعضاء الـ     ا إل  التي لديها أعداد آبيرة من الناجين من األلغام، ولكنها أيضًا تحتاج أآثر من غيره

ًا مس   ا أيض ام، وعليه ن األلغ اجين م اعدات للن ديم مس ذلكؤتق ام ب ران /وي يونيوف.  ولية للقي دمت 2005حزي ، ق
 . لتلبية احتياجات الناجين من األلغام2009 – 2005 عددًا من أهدافها للفترة نيكاراغوا

 
  بابوا غينيا الجديدة

 
ايو   ذ م ية من ورات أساس ار/تط ي    :  2004 أي ام ف ر األلغ ة حظ دة التفاقي ا الجدي ابوا غيني  28انضمت ب

ران   /يونية ذه      2004حزي دأ العمل بتنفي ي     وب ون األول    / ديسمبر  1ا ف دة أول        .  2004آتن ا الجدي ابوا غيني دمت ب وق
 .2004تشرين الثاني / نوفمبر29، قبل البدء بتطبيق االتفاقية، في 7تقرير بموجب المادة 

 
 البيرو

 
ن آانت قد   وقدمت البيرو، للمرة األولى، أسماء ثالث مراآز سج       : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو    

ا       زرعتها باأل  ا، وليم ران   /ووفي يوني   .  لغام في مناطق بونو، آاجامارآ وليس أن       2005حزي ر الب ًا   1361 ذآ  برج
اطق خطرة                               ر من زال تعتب ا ت ا م ل ولكنه ا من قب د أزيلت منه ام ق آهربائيًا في هيوانكافيليا، إيكا، وليما آانت األلغ

.   األلغام في البيرو التوعية من  نشاطات ضمن     لم يتم تطبيق أية    2003تشرين األول   /ومنذ أآتوبر .  وملوثة باأللغام 
ام               ي الع ام أرضية ف ام      2004ولم يتم التنبليغ عن ضحايا ألغ ة بالع غ عن     2003، مقارن م التبلي  ضحية  21 حيث ت

دول األعضاء          .  قذائف غير منفجرة  /ألغام دة من ال ا واح وقد اعتبرت البيرو، في مؤتمر المراجعة األول، على أنه
ا أيضًا م                     التي تح  24الـ   ام، وعليه اجين من األلغ اعدات للن ديم مس ى تق ذلك   سؤ تاج أآثر من غيرها إل ام ب .  ولية للقي

 . لتلبية احتياجات الناجين من األلغام2009 – 2005وقدمت البيرو أهدافها للفترة 
 

 الفيليبين
 

ذ اتفاق       : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو    ان         تم تقديم التشريعات الوطنية بشأن تنفي ى البرلم ام إل ة حظر األلغ ي
وفمبر          2004آب  /في أغسطس  ي ن ى مجلس الشيوخ ف اني     / وإل ي جيش        .  2004تشرين الث وواصل المتمردون ف

تحكم الشعب الجديد استعمال األلغام التي تنفجر         ر             ب ذا الجيش أنك ة؛ ولكن ه ام المتفجرة المرتجل د واألجس  عن بع
ام                .  استعمال ألغام يتم تفجيرها بمالمسة الضحية      زال تستعمل األلغ ا ت آما ذآرت تقارير أن مجموعة أبو سياف م

ة            1996ونتيجة استئناف القتال للمرة األولى منذ       .  المضادة لألفراد  ر مورو الوطني ة تحري ادة جبه ، اعترف أحد ق
ام  .   مجموعة ميسواري انها تستعمل األلغام المضادة لألفراد والمرآبات   – اد  2004وتم في الع رة   تسجيل زي ة آبي

 .في أعداد ضحايا األلغام الجدد المعلن عنهم
 

 رواندا



 
ام              : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ي الع ادة ملحوظة ف ام زي  2004انخفضت عمليات إزالة األلغ

ام                    ة األلغ امج إزال دة لبرن ة المانحة الوحي ام     .  على أثر انتهاء التمويل من الواليات المتحدة، وهي الدول ي الع م ف  وت
ام من       2004 دمير حوالي           19687 إزالة األلغ ع ، وت ر مرب ر منفجرة        750 مت ة غي ًا وقذيف اك      .   لغم زال هن ا ي وم
ام     .   مترًا مربعًا من المناطق الملوثة باأللغام بحاجة إلزالتها        900000حوالي   ذائف  /وقد ارتفع عدد ضحايا األلغ الق

 .ما ذآرت التقاريروفق  مخاطر األلغام، التوعية من، وذلك بسبب نقص 2004غير المنفجرة في العام 
 

 السنغال
 

ار /تطورات أساسية منذ مايو     ي   : 2004 أي وز   /و يولي  14ف ي السنغال           2005تم ة ف ة العام ، تبنت الجمعي
ام    د األلغ ل ض أن العم ًا بش ي        .  قانون ي ف ادث أمن ر ح ى أث ام عل ة األلغ اط إلزال ن أي نش يش ع ف الج د توق وق

امج العمل               2004اية  ومع نه .  2004نيسان  /أبريل اعدات لبرن ديم المس م المتحدة تق ، بدأ برنامج التنمية التابع لألم
وبر 6وآان من المخطط أن تبدأ دراسة طارئة لمدة     .   األلغام في السنغال   على معالجة مشكلة   تشرين  / أشهر في أآت

ي             2005األول   ى         ، بهدف جمع المعلومات عن وجود ألغام أرضية في منطقة آاسامانسي وتقي ام عل ذه األلغ ر ه م أث
كان ن         .  الس اني م ي النصف الث دأت ف ي ب ام الت ة األلغ دودة إلزال ال المح ت األعم ي   2004وآان ت ف د توقف  ق
ي               2004نيسان  /أبريل ة    .   بعد تعرض أفراد من العاملين في مجال إزالة األلغام للقتل في حادث أمن د المنظم وتعتق

ام  17 إلى 1998 في العام 198حايا، من الدولية للمعاقين أن االنخفاض في عدد الض       د    2004 في الع ى ح ود إل  يع
ا واحدة     . األلغامنشاطات التوعية من مخاطر     آبير إلى    وقد اعتبرت السنغال، في مؤتمر المراجعة األول، على أنه

ـ       ا                     24من الدول األعضاء ال ام، وعليه اجين من األلغ ديم مساعدات للن ى تق ا إل ر من غيره اج أآث ي تحت أيضًا   الت
 .  ولية للقيام بذلكؤمس
 

 الصرب والجبل األسود
 

ادة              : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ا األول بموجب الم ل األسود تقريره  7قدمت الصرب والجب
ذ وتم  .  2004تشرين األول   / أآتوبر 25في   زات                 تنفي ة التجهي ع وآال اون م ام، بالتع دمير مخزون األلغ  مشروع لت

ة ل ي  والصيانة التابع دمير ف ات الت دأت عملي اتو؛ وب ف الن ل .  2005آب / أغسطس17حل وي الصرب والجب وتن
دريب       5000األسود االحتفاظ بحوالي     ام     .   لغم مضاد للفراد ألغراض الت ام من         2004وفي الع ة األلغ ، تمت إزال

در بحوالي                1.6مساحة   ة تق ي الصرب بكلف ل ف ى األق ع عل ومتر مرب ون دوالر أمريكي؛ آم   2 آيل دمير    ملي م ت ا ت
ات    215 لغم مضاد لألفراد و    1060حوالي   ل األسود بتأسيس             .   لغم مضاد للمرآب ي الجب وقامت وزارة الصحة ف

وقد اعتبرت الصرب والجبل األسود،     .  برامج لتقديم المساعدات للناجين من األلغام      لقياممجلس العاملين الصحيين    
دول            ـ      في مؤتمر المراجعة األول، على أنها واحدة من ال ديم               24 األعضاء ال ى تق ا إل ر من غيره اج أآث ي تحت  الت

 .   ولية للقيام بذلكؤمساعدات للناجين من األلغام، وعليها أيضًا مس
 

 السودان
 

ة           : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     وب اتفاقي ر الجن وقعت حكومة السودان والجيش الشعبي لتحري
اير  ي ين املة ف الم ش اني /س انون الث ية   تض2005آ ام األرض تعمال األلغ ى اس رًا عل ة  .  منت حظ در أي م تص ول

ر           ادعاءات جدية عن استعماالت جديدة لأللغام المضادة لأل        فراد من جانب الحكومة أو قوات الجيش الشعبي لتحري
ر          فافية األول بموجب       . الجنوب أو أية قوات أخرى في السودان خالل فترة هذا التقري ر الش د السودان تقري د أع وق

راد يضم                  7مادة  ال ام المضادة لألف اً  9485، وأعلن فيه عن وجود مخزون أولي من األلغ رر السودان     .   لغم د ق وق
دريب      5000االحتفاظ بمجموع    ًا ألغراض الت م تشكيل و    .   لغم ام وت دة للعمل    قي زة جدي ى معالجة مشكلة     أجه  عل

ك إلتاحة المجال للمزي        األلغام م المتحدة وذل ة السالم        بمشارآة آبيرة من األم د اتفاقي ام بع .  د من العمل ضد األلغ
ة                ر آافي زال غي ا ت زة م ذه األجه ى تشغيل ه درة عل ى أن الق ارير إل ي     .  ولكن أشارت التق درات ف ز الق ان ترآي وآ

رة  اط    2005 -2004الفت رق المواصالت والمن ن ط ام م ة األلغ ح وإزال ال المس ًا ألعم ادة  موجه ة إلع ق الالزم
ام من         وتمك.   المساعدات وقوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة        وتقديم توطين الالجئين  ة األلغ ات إزال نت منظم
ي   إزالة األلغام من    دمير  من  ، و2004نصف آيلومتر مربع من األراضي ف راد،    336ت م مضاد لألف م  400 لغ  لغ

ر من          .   قذيفة غير منفجرة   200000مضاد للمرآبات، و   وم  106آما تم التأآد من أن أآث ة        آيل تر من الطرق خالي
ام                  2004من األلغام في     ي الع ي السودان ف ام ف ون   15 حوالي    2004، وبلغت قيمة التبرعات للعمل ضد األلغ  ملي
ام        و .دوالر أمريكي  ي الع ذائف                   2004أشارت التقارير ف ام والق دد الضحايا من األلغ ي ع ى انخفاض ملحوظ ف  إل

ارير         "يا  غير المنفجرة، ولكن ما زالت المعلومات عن الضحا         ي التق ا ف ر مم ل بكثي ي        ."  أق ر السودان، ف د اعتب وق



اعدات         24مؤتمر المراجعة األول، على أنه إحدى الدول األعضاء الـ           ديم مس ى تق ا إل ر من غيره اج أآث ي تحت  الت
ذلك   ؤوللناجين من األلغام، وعليها أيضًا مس      وبر   .  لية للقيام ب ي أآت اح ورشة عمل         2004تشرين األول    /وف م افتت  ت

ي السودان     2005آانون الثاني   / وإعادة التأهيل في رومبك، وفي يناير      لخدمات األطراف االصطناعية  جديدة    بدأ ف
ي األطراف الصناعية        ة ف نح درجات علمي ي يوني    .   أول برنامج معترف به دوليًا لم دم السودان، ف ران  /ووق حزي

رة           2005 ه للفت ي ، أهداف ه بحسب خطة عمل نيروب ة احتياجات     2009-2005 ، آجزء من التزامات  من أجل تلبي
 .الناجين من األلغام

 
 سورينام

 
ايو       ذ م ار /تطورات أساسية من ي يوني           : 2004 أي ة ف دول األمريكي ة ال ران   /وذآرت منظم  أن  2005حزي

ر  ي فبراي ام ف ة ألغ ات إزال ذ عملي ادرت لتنفي د ب ورينام ق باط /س ي 2005ش رامج ف ذه الب ت ه ا أآمل ل 4 وأنه  أبري
ادة                        ولك. 2005 ا بحسب الم ذت آامل التزاماته ا نف د أنه ا بع ي تقاريره ة     5ن لم تذآر حكومة سورينام ف  من اتفاقي

 .حظر األلغام بإزالة آافة األلغام من أراضيها
 

 تايالند
 

ايو      ار /تطورات أساسية منذ م اع الخامس                 :2004 أي يس االجتم د منصب رئ ة تايالن ر خارجي ولى وزي ت
وفمبر     للدول األعضاء حتى انعقاد      ي ن اني     /مؤتمر المراجعة ف رى للعمل     .  2004تشرين الث وصدرت الخطة الكب

اني  كلةاالنس ة مش رة  لمعالج الل الفت د خ ي تايالن ام ف ائي  2009-2005 األلغ د النه ى الموع ير إل ا ال تش  ؛ ولكنه
ادة    ب الم دد بحس ة به         5المح اطق المزروع ن المن ام م ع األلغ ة جمي ام إلزال ر األلغ ة حظ ن اتفاقي و  م  1ا وه

ارس  ة من        .  2009آذار /م ل من واحد بالمائ احة أق ام سوى من مس ة األلغ تم إزال م ي نوات ل د مرور ست س وبع
ام ة باأللغ اطق الملوث ام .  المن ي الع ن 2004وف ر م ن أآث ام م ة األلغ ن األراضي، 2 تمت إزال ع م ومتر مرب  آيل

اير 2005 متر مربع أخرى في العام 500000إضافة إلى   ان / من ين اني  آ ايو –ون الث ار / م ة   .  أي وساهمت الحكوم
ًا      على معالجة مشكلة دوالر أمريكي للعمل 965000بمبلغ   دوليون مبلغ انحون ال دم الم د وق  األلغام من داخل تايالن
وآانت خطط لجنة العمل ضد األلغام في تايالند بإقامة وحدة خامسة إلزالة األلغام  قد توقفت بسبب نقص              .  مماثًال

ل م ةالتموي ب الحكوم ن  .  ن جان ر م ر، حصل أآث ذا التقري رة ه ى 120000وخالل فت ن  شخص عل ة م التوعي
ة العمل       2004وفي العام   .   األلغام مخاطر ى معالجة مشكلة     ، سجلت لجن ددا من ضحايا             عل د ع ي تايالن ام ف  األلغ

ديم المساعدات      .  2003األلغام أقل من العام   ة لتق ى تطوير خطة وطني ام  آما يجري العمل عل د  .  لضحايا األلغ وق
ـ                       دول األعضاء ال دة من ال ا واح ى أنه ة األول، عل ر من         24اعتبرت تايالند، في مؤتمر المراجع اج أآث ي تحت  الت

 .   ولية للقيام بذلكؤغيرها إلى تقديم مساعدات للناجين من األلغام، وعليها أيضًا مس
 

 تونس
 

اني     / نوفمبر بدأت تونس، في  : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ام من       2004تشرين الث ة األلغ  إزال
ذي يشكل            ى أراضيها؛            70حقل األلغام في منطقة راس جدير ال ة عل ة من آامل مساحة األراضي الملغوم  بالمائ

دمير       .   لغماً 3305 آان الجيش قد أزال      2005نيسان  /واعتبارًا من أبريل   ر     477آما عمل الجيش على ت ة غي  قذيف
اطق ال  ن من رة م ن     منفج رة م الل الفت ة خ ة الثاني رب العالمي ي الح ال ف مبر1قت انون األول / ديس  15 – 2004آ

 .2005حزيران /ويوني
 

 ترآيا
 

ايو    ذ م ية من ورات أساس ار/تط ي     : 2004 أي فافية ف راءات الش ن إج ًا ع رًا أولي ا تقري دمت ترآي ق
ارير عن وجود            وقد أ .  2005أيار  / وتقرير متابعة سنوي في مايو     2004تشرين األول   /أآتوبر ذه التق ي ه علنت ف

م مضاد      920000 مليون لغم مضاد لألفراد وحوالي       2.97لي  امخزون من األلغام حو    ات  لغ ي     للمرآب  مزروعة ف
ي               .  مناطق الحدود  ة ف لحة التقليدي اق األس دل لميث اني المع ول الث ى البروتوآ ا عل ارس 2وقد صادقت ترآي آذار / م

 لغمًا مضادًا لألفراد؛ وتنظيف مساحة       1225، تمت إزالة وتدمير     2004في  وخالل عمليات إزالة األلغام     .  2005
ام    .  2005 وأوائل العام    2004 متر مربع خالل العام      16065 دد ضحايا           2004وسجل الع ي ع ادة ملحوظة ف  زي
ام األرضية         .  القذائف غير المنفجرة  / األلغام   ل   . واستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في استنعمال األلغ  وتحت

ذخيرة   ازن ال ن إحدى مخ ام م ة األلغ ي مشروع إلزال ادة ف ا منصب القي د الترآي ات العه ن مخلف وث م ديدة التل ش
 .السوفياتي في أذربيجان



 
 ترآمنستان

 
ايو        ذ م ية من ار /تطورات أساس ل           : 2004 أي ي أبري ا ف ي تقريره تان ف ا   2005نيسان   /ذآرت ترآمنس  أنه

ام ال          دمير آامل مخزون األلغ ا ألغراض                        أنهت ت د احتفظت به ي آانت ق ام الت ك األلغ ي ذل ا ف راد، بم مضادة لألف
ة                 2004حزبران  /ووفي يوني .  التدريب ة التفاقي ة التابع ي االجتماعات الدوري ى ف رة األول  شارآت ترآمنستان للم

 .حظر األلغام
 

 أوغندا
 

اوم استعمال األ         : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     رب المق راد   يواصل جيش ال ام المضادة لألف .  لغ
راد من جيش الخالص الشعبي                         ام المضادة لألف ات من األلغ .  وتشير بعض التقارير إلى استيالء الجيش على آمي

امج العمل             2005شباط  /وفي فبراير  ع برن ام       ، تم تعيين مستشار يعمل م ى معالجة مشكلة األلغ امج     عل ابع لبرن  الت
امج عمل    التنمية لألمم المتحدة لمساعدة الحكومة  ة برن ي      لمعالجة مشكلة   على إقام ميًا ف ق رس ذي انطل ام وال  األلغ

وز /ويولي وزراء 2005تم يس ال ب رئ د نائ ى ي ارس.   عل ي م ؤون  /وف وارث وش تعداد للك رة االس ت دائ آذار تول
ين نشاطات العمل          ؤالالجئين  ضمن مكتب رئيس الوزراء مس       ام       ولية التنسيق ب كلة األلغ ى معالجة مش ذ  .  عل ومن

ي   20، تم تدريب 2005أيلول /آب وحتى منتصف سبتمبر  /غسطسأ ام ف  مهندسًا من الجيش على أعمال إزالة األلغ
ة     . مرآز التدريب الدولي في نيروبي     يم اال   من مخاطر   وقام صندوق التوعي ة تقي ام بعملي حتياجات ألغراض    األلغ
ة األول،     وقد ا.  مخاطر األلغام والتوعية من التدريب على أعمال إزالة األلغام       ؤتمر المراجع ي م دا، ف عتبرت أوغن

ام،                   24على أنها واحدة من الدول األعضاء الـ         اجين من األلغ اعدات للن ديم مس ى تق ا إل  التي تحتاج أآثر من غيره
ي يوني       . ولية للقيام بذلك  ؤوعليها أيضًا مس   دا، ف دمت أوغن ران   /ووق رة      2005حزي دافها للفت  من   2009-2005، أه
 .ت الناجين من األلغامأجل تلبية احتياجا

   
 فانواتو

 
ي          : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ام ف بتمبر  16صادقت فانواتو على اتفاقية حظر األلغ ول  / س أيل

ي        .  2005 ي ف ي نيروب د ف ام المنعق ر األلغ ة حظ اص باتفاقي ة األول الخ ؤتمر المراجع ي م انواتو ف ارآت ف وش
 .2004ألول آانون ا/ ديسمبر–تشرين الثاني /نوفمبر

 
 فنزويال

 
ذي  7قدمت فنزويال تقريرها األول بموجب المادة     :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو      منذ سنتينن ال

ا     ي زرعته ام الت أن األلغ ابقة بش ات س ة لمعلوم ام ومراجع ن األلغ ا م دمير مخزونه ن ت وفر تفاصيل إضافية ع ي
ي  وانضمت فنزويال لميثاق األس  .  فنزويال في السابق   ل 19لحة التقليدية و البروتوآول الثاني المعدل ف نيسان  / أبري

دد                     2005تموز  /ووفي يولي .  2005 ائي المح دها النه تباقًا لموع ام، اس ة األلغ ًا إلزال زويال جدوًال زمني  وضعت فن
ارًا من أغسطس     .   ، وذلك في ست مواقع تابعة للبحرية       5بموجب المادة    ات إزال        2005آب  /واعتب م تكن عملي ة  ل

 .األلغام قد بدأت بعد
 

 اليمن
 

ل    :   2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     نيسان  /سن اليمن تشريعًا لتطبيق اتفاقية حظر األلغام في أبري
راد              2004حزيران  /ووفي يوني .  2005 ام المضادة لألف  وجهت الحكومة اتهامًا لجماعة مسلحة بأنها تستعمل األلغ

ي     على معالجة مشكلة   ونشرت خطة استراتيجية وطنية معدلة للعمل       .  ةوات الحكومي قفي اشتباآات مع ال    ام ف  األلغ
ران  /ويوني  رة من   2004حزي ارًا من يوني  .  2009-2004، وتغطي الفت ران  /وواعتب ات  2004حزي ، آانت عملي

ر المنفجرة، وف       14 من بين    10إزالة األلغام قد استكملت في       ذائف غي ام والق وث باأللغ  من  53ي  منطقة عالية التل
دة             .   منطقة متوسطة التلوث   86بين   م االعالن عن محافظات عدن والحدي ا وت ام      أنه ة من األلغ ام    .   خالي ي الع وف

ة 2004 راد، 464، تمت إزال ًا مضادًا لألف ات، و203 لغم ًا مضادًا للمرآب ن 10594 لغم رة م ر منفج ة غي  قذيف
اطق     69نية على مساحة   وجرت عملية مسح تق   .   آيلومتر مربع من األراضي    2.7مساحة   ع من المن ومتر مرب  آيل

امج العمل           .  التي يشك بأنها ملوثة باأللغام     ى أن برن ى معالجة مشكلة     وخلص تقييم مستقل إل يمن       عل ي ال ام ف  األلغ
الم      على معالجة مشكلة  نضجًا عميقًا يضاهي أفضل برامج العمل       " يعكس   ي الع ام ف ي        ."  األلغ يمن، ف ر ال د اعتب وق



ؤتمر المراج ـ    م اء ال دول األعض ن ال دة م ه واح ى أن ة األول، عل ديم    24ع ى تق ا إل ن غيره ر م اج أآث ي تحت  الت
، آجزء من  2005حزيران  /وقدم اليمن، في يونية   . ولية للقيام بذلك  ؤمساعدات للناجين من األلغام، وعليه أيضًا مس      

م  .  ياجات الناجين من األلغام    من أجل تلبية احت    2009-2005التزاماته ضمن خطة عمل نيروبي، أهدافه للفترة         وت
بتمبر   ول   /في س ر                   2004أيل ذائف غي ام األرضية والق اجين من األلغ اعدة الن ة لمس ة اليمني ي الجمعي ة العمل ف  بداي
 .  المنفجرة

 
 زامبيا

 
ة          :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ي إلتفاقي ق المحل ام   دخل تشريع زامبيا للتطبي ز  حظر األلغ حي
ذا التشريع    .  2003آانون األول /؛ وآان هذا التشريع قد ُسن في ديسمبر      2004آب  /أغسطسالتنفيذ في    وأضفى ه

راد        على معالجة مشكلة   الصفة الرسمية على إقامة مرآز زامبيا للعمل         ام المضادة لألف ذي   (ZAMAC) األلغ  وال
ا للعمل          ى معالجة مشكلة     يحل مكان مرآز زامبي ام      عل ا من        وأآملت زام   .  (ZMAC) األلغ دمير مخزونه ا ت بي

وبر3345 ي أآت راد ف ًا مضادًا لألف رين األول / لغم وع 2004تش تفظ بمجم ت تح ا زال ًا ألغراض 3346 وم  لغم
دفها     ) 2009-2005(وعملت زامبيا على تطوير خطة خماسية للعمل ضد األلغام    .  التدريب رغم من أن ه ى ال عل

ي واحدة         7780، تمت إزالة األلغام من      2004 وفي العام .  2007هو أن تصبح خالية من األلغام في         ع ف ر مرب  مت
ا      .  القذائف غير المنفجرة  /  منطقة ملوثة باأللغام     41من   زم زامبي دة تعت ات المتح ومع انتهاء المساعدات من الوالي

 .إنشاء صندوق للمساعدات من أجل عمليات إزالة األلغام االنسانية
 

 زيمبابوي
 

ة  إل خطة خمسية    2005آب  /وضعت زيمبابوي في أغسطس   :  2004 رأيا/تطورات أساسية منذ مايو     زال
ام 5جميع األلغام من المناطق الملغومة بحسب المادة   ذه الخطة      .   من اتفاقية حظر األلغ اليف ه در أن تصل تك ويق

ا       2005أيلول  /وفي سبتمبر .   مليون دوالر أمريكي   30حوالي   زي - ذآرت التقارير أن منطقة شالالت فكتوري  مليبي
ات                 ر من ضمن األولوي نوات تعتب ي آانت طوال خمس س ة الت ام، وهي المنطق قد أصبحت تقريبًا خالية من األلغ

 .زالة األلغامإل
 الدول الموقعة

 
 إثيوبيا

 
انون  / ديسمبر 14صادقت إثيوبيا على اتفاقية حظر األلغام في        :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     آ

ي   وأصبحت االتفاقية  2004األول   ران  /و يوني 1 سارية المفعول ف ام   .  2005حزي ي الع ات   2004وف  جرت عملي
دمير       10مساحة تزيد عن  إزالة ألغام على  م ت ار وتيجري؛ وت ي عف ًا  478 آيلومترات مربعة من األراضي ف  لغم

تراتيجية       .   قذيفة غير منفجرة   8354 لغمًا مضادًا للمرآبات، و      67مضادًا لألفراد،    ى  للعمل   وتم تقديم خطة اس عل
كلة ة مش ي أغسطس معالج ا ف ة عليه ة للموافق ى الحكوم ام إل ىو.  2005آب / األلغ والي تلق ًا 800000 ح  شخص

ي      التوعية من وتم نشر تقييم إيجابي عن برنامج       .  2004 األلغام خالل    رسائل توعية من مخاطر    ام ف  مخاطر األلغ
امين      الئف غير   قذاالواستمر االعالن عن ضحايا ألغام و     .  2005تموز  /ويولي ي الع د  . 2005 و   2004منفجرة ف وق

ـ             دول األعضاء ال ا واحدة من ال ى أنه ة األول، عل ؤتمر المراجع ر من     24اعتبرت إثيوبيا، في م اج أآث ي تحت  الت
د          . ولية للقيام بذلك  ؤغيرها إلى تقديم مساعدات للناجين من األلغام، وعليها أيضًا مس          ر وتجدي اء من تكبي م االنته وت

 .يداآز في المناطق إلعادة التأهيل الجسخمس مر
 
 

 هاييتي
 

ايو      ار /تطورات أساسية منذ م ي يوني   : 2004 أي ران   /وف ة      ؤ، ذآر مس    2005حزي ي وزارة الخارجي ول ف
ي   ره ف تم نش ان وسوف ي ة البرلم ال موافق د ن ة ق ى االتفاقي ريع المصادقة عل ام أن تش ة لحظر األلغ ة الدولي للحمل

ًا    مية قريب دة الرس انون         الجري ى الق ديق عل ة التص ي عملي رة ف وات األخي دى الخط ي إح ذه ه دًا؛ وه ي .  ج وف
ران /ويوني بة  2005حزي ى بالنس ارآة األول ف، وهي المش ي جني ة ف اييتي االجتماعات الدوري ًا حضرت ه  أيض

 . لهاييتي في اجتماعات خاصة باتفاقية حظر األلغام
 

 إندونيسيا



 
ايو      ذ م ية من ار /تطورات أساس ي يوني  :2004 أي ران  /و ف ع ، و2005حزي ون عن مجموعة العمل     ق  ممثل

رئيس   دموا توصية ل ة وق ى االتفاقي اع لصالح التصديق عل ًا باإلجم ام اتفاق ة حظر األلغ ة الخاصة باتفاقي الوزاري
ا ة عليه ة بالموافق ي .  الجمهوري ة ف داف االتفاقي ة خاصة للتعريف بأه ام بمهم ة لحظر األلغ ة الدولي وقامت الحمل

ة وتجنب            2005تموز  /ونيسيا في يولي  إندو  وعد خاللها وزير الدفاع االندونيسي بتقديم الدعم للتصديق على االتفاقي
 .المزيد من التأخير

 
 بولندا

 
ايو    ذ م ية من ورات أساس ار/تط دأت اإل   : 2004 أي دا وب ة بولن ي سياس ر ف دث تغيي ة جح راءات الداخلي

ام  ر األلغ ة لحظ ى االتفاقي رت.  للتصديق عل دمير   وذآ دا بت ام بولن ام قي ات أم ة عقب د أي ه ال توج دفاع أن  وزارة ال
ـ   در ب راد ويق ام المضادة لألف ن األلغ ا م ن  997680مخزونه ر م دمير أآث ة الت تغرق عملي ع أن تس ًا وال يتوق  لغم

راد ألغراض       5000ولون في وزارة الدفاع أن بولندا سوف تحتفظ بمجموع          ؤوذآر مس .  سنتين   لغامًا مضادًا لألف
ادة         2005نيسان  /وقدمت بولندا، في أبريل   .  التدريب ام      .  7 تقرير الشفافية الثالث الطوعي بموجب الم ي الع م ف وت
دمير  2004 ات، و   1517 ت راد والمرآب ًا مضادًا لألف ة      52308 لغم ات إزال ك خالل عملي رة وذل ر منفج ة غي  قذيف

 لغمًا مضادًا لألفراد    564 تم تفجير    2005من العام   وخالل الربع األول    .  ألغام وغيرها من األجسام غير المنفجرة     
رة2368و ر منفج ة غي ال .   قذيف دا بإرس اهمت بولن مل  424وس ت تش ارج آان ات للخ ي مهم كريًا ف ًا عس  مهندس

 . مليون دوالر أمريكي1.74عمليات إزالة ألغام؛ وتقدر قيمة هذه المساعدات بحوالي 
 

 أوآرانيا
 

ايو   ذ م ية من ورات أساس ار/تط ي   : 2004 أي ام ف ة حظر األلغ ى اتفاقي ا عل ي أوآراني ان ف صادق البرلم
ايو ار /م يتمبر  2005أي ى س دة حت م المتح دى األم ميًا ل ة المصادقة رس د وثيق ودع بع م ت ا ل ن أوآراني ول /، ولك أيل

ام من طراز            2004وقررت المجموعة األوروبية في     .  2005 دمير األلغ دى     PFM تمويل عمليات ت  الموجودة ل
ا      /و مليون لغم، آما أعلنت في يوني5.9نيا وعددها   أوآرا ة أنه ى اإلتفاقي اب التصديق عل تكملت  احزيران في أعق س

ة  أن مواصفات مشروع بقيم اوض بش ورو 6التف ون ي ي7.5( ملي ون دوالر أمريك ام)  ملي دمير األلغ وقامت .  لت
ة    لحة التقليدي اق األس ى ميث ادقة عل ميًا بالمص ا رس ول–أوآراني ن    البروتوآ روب م ات الح أن مخلف امس بش  الخ

 .2005أيار /المتفجرات في مايو
 

 الدول غير الموقعة
 

 أرمينيا
 

ة ل     : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو    ا التابع ي أرميني ة ف ة الوطني ة  لفي استطالع قامت به اللجن حمل
ل         ي أبري ام ف ايو  –نيسان   /الدولية لحظر األلغ ار   / م د    2005أي ة فقط      39، أي ي االستطالع         بالمائ ارآين ف من المش

ام                ة حظر األلغ دم االنضمام التفاقي ى ع امج     2004آب  /وفي أغسطس   .  موقف الحكومة الذي ينص عل ق برن  أطل
دة          ا            36التنمية التابع لألمم المتحدة مشروعًا لم ة أرميني ة وحكوم ع المجموعة األوروبي ة  وحددت ع  .   شهرًا م ملي

واد           102،  2005آب  /كملت في أغسطس   والتي است  مسح لتأثير األلغام األرضية    ى م وي عل ا تحت  منطقة يشتبه بأنه
احتها   غ مس رة وتبل م  321680000خط ع وتض ر مرب اً 60 مت ًا محلي ي .   مجتمع ام  2004وف ة األلغ ت إزال ، تم

ي       50000والقذائف غير المنفجرة من      ام ف ي     50000 متر مربع، آما تمت إزالة األلغ ع أخرى ف ر مرب  2005 مت
 .         2004وازداد عدد ضحايا األلغام المعلن عنهم زيادة آبيرة في العام .  أيلول/حتى سبتمبر

  
 أذربيجان

 
ام                  :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ة حظر األلغ دعم التفاقي د من ال أعربت أذربيجان عن المزي

راد       ام المضادة لألف ي أذربيجان أن              .  وإزالة األلغ ة ف ر الخارجي ر          وذآر نائب وزي داد تقري وم بإع الده سوف تق ب
، 2004وفي  .   وسوف تقترع إلى جانب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤيد للحظر           7طوعي بموجب المادة    

ة، وحوالي              2.4تمت إزالة األلغام من أآثر من        ع من األراضي الملغوم ومتر مرب ة     4.8 آيل  من األراضي الملوث
ام              وازدادت  .  بالقذائف غير المنفجرة   ي الع ام ف ة األلغ ى إزال ل   .  2004قدرات أذربيجان عل ن ع وانخفض التموي

غ       2004 مليون دوالر أمريكي في العام       3.2 إلى   2003العام   ة    255000، بما في ذلك مبل ورآزت  .   من الحكوم



اهج الم       التوعية من مخاطر  نشاطات   ي المن ا ف ية  األلغام على تقوية المبادرات من المجتمعات المحلية ودمجه .  درس
ام   ي الع رة ف ر المنفج ذائف غي ام والق دد ضحايا األلغ د .  2004وازداد ع توى البل ى مس ة مسح عل ددت عملي وح

 .  من الناجين من األلغام1883بأآمله وجود 
 

 البحرين
 

ولون في وزارة الخارجية للمرة األولى أنه ال توجد أية          ؤذآر مس : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو    
ي                         عقبات أم  ة تجري من أجل النظر ف ام وأضافوا أن االجراءات الداخلي ة حظر األلغ ام انضمام البحرين التفاقي

د        .  االنضمام لإلتفاقية  ذا البل ى له وحضرت البحرين مؤتمر المراجعة األول في نيروبي، وهذه هي المشارآة األول
ام      ة حظر األلغ اع خاص باتفاقي ي اجتم دفاع ؤوآشف مس  . ف اظ     ولون من وزارة ال اب عن احتف ى النق رة األول  للم

ة لحظر     .  البحرين بمخزون صغير من األلغام المضادة لألفراد ألغراض التدريب         ة الدولي وقد قامت آل من الحمل
ة حظر   ة باتفاقي ن أجل التوعي ارة خاصة للبحرين م دة بزي م المتح ة لألم ام التابع ل ضد األلغ ة العم ام ولجن األلغ

 الحماية، وجمعية حقوق االنسان في البحرين ورشة عمل            – المصرية غير الحكومية     األلغام، آما نظمت المنظمة   
 .خاصة باأللغام األرضية

 
   [1]166)ميانمار(بورما 

 
ل عن               : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ا ال يق استمرت قوات ميانمار العسكرية، تات ما داو، و م

تعمال األ           12 ي اس ة ف ر حكومي ا  مجموعة مسلحة غي راد    لغ دهما          .  م المضادة لألف م تحدي وعتين ت ذا يشمل مجم وه
ة لشعب                           ة التضامن الوطني اريني، ومنظم ة لشعب آ ر الوطني ة التحري ام، جبه مؤخرًا على أنهما تستعمالن األلغ

ال المسلحة بالتع             بعض األعم ي قامت ب ا داو       اآاريني الت ات م ع ت مية، تشير          .  ون م ات الرس اب المعلوم وفي غي
ر اءات غي ع المس اللق مية م ي   ؤ الرس ات ف رًا للمجتمع دًا آبي كل تهدي ام تش ى أن األلغ دنيين إل ة 14ولين والم  والي

ة ام    . ومقاطع ة األلغ ال إزال ي أعم القوة ف دنيين ب تخدام الم اطات الس ود نش ارير وج رت التق ام ("وذآ ة األلغ إزال
ي    األزالة  إل عمليات إنسانية ية  ولم تحدث أ  .  ، آما في السنوات السابقة    2005 – 2004في الفترة   ") بوحشية ام ف لغ
ايو                          .  بورما ذ م رى أو بواسطة الجيش من ام من الق ة ألغ ال إزال ة أعم ر إي تم ذآ ار   /آما لم ي ة    .  2004أي ي حلق وف

ه                   دراسية تابعة للمفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدةن تم تحديد التهديد الذي تشكله األلغام على أن
ة بنشاطات   .  هم أمام عودة آمنة لألشخاص المشردين داخل بورما والالجئين       العقبة األ  وتقوم منظمات غير حكومي

ديم المساعدات             التوعية من  ود أخرى لتق ين وضمن جه ات الالجئ ي مخيم د ف ى  .   مخاطر األلغام بشكل متزاي ويبق
ام     عدد حوادث وضحايا األلغام غير معلوم ولكن المنظمات غير الحكومية التي تق    اجين من األلغ اعدات للن دم المس

رامج العمل         .  أشارت إلى تزايد في أعداد الضحايا      د توقفت ب ى معالجة مشكلة       وق رامج        عل ا من ب ام وغيره األلغ
 .2004تشرين األول /المساعدات االنسانية بسبب التغيير الحكومي في أآتوبر

 
 الصين

 
ايو   ذ م ية من ورات أساس ار/تط ت الصين ع :  2004 أي دول   أعرب ع ال اون م يع التع ي توس ا ف ن رغبته

وقد أرسلت الصين وفدًا مراقبًا رفيع المستوى لمؤتمر المراجعة األول الخاص  .  األعضاء في اتفاقية حظر األلغام  
ادة         " تنظر بصورة إيجابية  "تفاقية حظر األلغام وقالت أنها      اب فافية طوعي بموجب الم ر ش ديم تقري في موضوع تق

تم                       آما أعلنت أن ا   .  7 م ي ة ل اطق حدودي ي من ام ف زع األلغ ات ن لجيش الصيني قد بدأ مؤخرًا جولة جديدة من عملي
دمير    .  رسم حدودها بعد وذلك على الحدود مع فييتنام في مقاطعتي غوانغتسي ويونان          ات ت وواصلت الصين عملي

دل    ،يةاأللغام المضادة لألفراد وتعديلها وخاصة تلك التي تتعارض وميثاق األسلحة التقليد           .   البروتوآول الثاني المع
اني     ول الث ة البروتوآ لحة التقليدي اق األس ي ميث دول األعضاء ف نوي لل ادس الس ؤتمر الس ي الم ت الصين ف وأعلن

 .2005المعدل أن برنامجًا دوليًا للمساعدة على نزع األسلحة سوف يبدأ خالل النصف األول من 
  

 مصر
 

                                                 
ويفضل العديد من المجموعات االثنية في البالد .    قامت الطغمة العسكرية الحاآمة اآلن في البالد بتغيير االسم من بورما إلى ميانمار1

ى السياسات والممارسات الخاصة بمجلس ويستعمل االسم ميانمار في هذا التقرير حيثما آانت االشارة إل.   بورما–استعمال االسم 
وتستعمل أسماء المقاطعات واألقسام حسب تعبيرها المألوف، أو .  الدولة للتنمية والسالم، ويستعمكل االسم بورما في آل مكان آخر

 ).آاياه(مقاطعة آاريني : بإضافة االسم بحسب مجلس الدولة للتنمية وتالسالم، مثال



ة األول             : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ؤتمر المراجع ام م ى، أم أعلنت مصر رسميًا للمرة األول
راد                 2004آانون األول   /في ديسمبر  ام المضادة لألف اج األلغ ى إنتن ًا عل واتخذت مصر    .  ، أنها فرضت حظرًا تام

ي                             ا ف ي أديس أباب ه ف ة علي ذي تمت الموافق ام األرضية ال  17موقفًا يختلف عن الموقف االفريقي العام بشأن األلغ
اع خالل                .  2004أيلول  /سبتمبر ولم تعقد اللجنة الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة األلغام فيه أي اجتم

 والنصف األول    2004 األلغام في مصر خالل       توعية من مخاطر  آما لم يعلن عن أية نشاطات       .  فترة هذا التقرير  
 .2004ام وقذائف غير منفجرة في العام  أشخاص على األقل في حوادث ألغ10وقد أصيب .  2005من 

 
 فنلندا

     
ة           2004أيلول  /أعلنت فنلندا في سبتمبر   : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ى اتفاقي ن تنضم إل ا ل  أنه

ذي آان            2012حظر األلغام قبل العام      د الموعد ال ابقاً      ت، أي ست سنوات بع ه س د حددت تم تخصيص      .   ق وسوف ي
ف  300 ورو أل ف أ 373(ي يل ية  ) دوالر أمريك ام األرض دائل لأللغ اد ب نوات إليج اني س الل ثم ام .  خ ي الع وف

 . مليون دوالر ألعمال إزالة األلغام في الدول التي تعاني من مشكلة األلغام4.8، قدمت فنلندا حوالي 2004
 

 جورجيا
      

ي س    : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ة، ف دول األوروبي ول  /بتمبرأعربت منظمة ال  عن  2004أيل
يتيان                    وب أوس وات جن ا و ق ل آل من جورجي دة من قب ام جدي ات زرع ألغ رر أن تنهي    .  قلقها من عملي ومن المق

ول   /جورجيا وضع قائمة وتقييم لمخزونها من الذخيرة في سبتمبر         وبر  –أيل ؛ وذآر نائب     2005تشرين األول    / أآت
ام أن األ   زع األلغ ة لن ة الدولي دفاع للحمل ر ال دميرها وأن    وزي يتم ت ي س ى الت لحة األول ين األس ن ب تكون م ام س لغ

ال المسح ب         2004تموز   /ووفي يولي  .  جورجيا ال تنوي االحتفاظ بأية ألغام مضادة لألفراد        ز أعم ام مرآ رسال  إ، ق
ام بعم ة للقي يم الحاج ا لتقي ى جورجي ة إل ة متقدم اتحمل ام األرضيةلي أثير األلغ غ عن .   مسح لت تم التبلي م ي ة ول أي
ام     ي الع ي       2004نشاطات من جانب الجيش إلزالة األلغام ف ة ف .  2005، وآانت بعض النشاطات المحدودة جاري

بتمبر          HALOت منظمة  وقام ي س ا ف ي جورجي ر المنفجرة ف ذائف غي ام والق كلة األلغ ول  / بدراسة مسح لمش  –أيل
يع نطاق         .  2004تشرين األول    /أآتوبر ى توس ة من مخاطر     وعملت عل ة من           التوعي اطق قريب ام ليشمل من األلغ

ام        HALO ت منظمة وقام.  قواعد عسكرية ومناطق ملغومة    ام    .    أيضًا بوضع عالمات على حقول األلغ ي الع وف
رامج العمل                        2004-2005 ة المتوسطة حول ب دراء من الفئ دريب للم ا باستضافة دورة ت معالجة  ، قامت جورجي
  .           ز األلغام في بالد القوقامشكلة

 
 الهند

 
ايو        ذ م ية من ار /تطورات أساس ة حظر               : 2004 أي ة األول الخاص باتفاقي ؤتمر المراجع د م حضرت الهن

ى     ، بصفة مراقب  2004آانون األول   / ديسمبر –تشرين الثاني   /األلغام في نيروبي في نوفمبر      وهي المشارآة األول
لمجموعات المسلحة غير الحكومية في استعمال      واستمر العديد من ا   .  اص باتفاقية حظر األلغام   خللهند في اجتماع    

د من ا        األلغام والقذائف المنفجرة المرتجلة في مناطق عديدة من اله         ا العدي تج عنه ي ين د، والت لضحايا العسكريين   ن
دا خط                          .  والمدنيين ا ع تان، فيم ع الباآس ى الحدود م ام عل ة األلغ ة إزال وادعى الجيش الهندي أنه أنهى تقريبًا عملي
ات          .   في جامو وآشمير   الحدود اء عملي ين العسكريين أثن رة ب ائر آبي اب عن خس ة النق وآشف رئيس لجنة برلماني

ين         .  زرع األلغام وإزالتها من مناطق الحدود مع الباآستان         270 – 260وتشير التقارير الصحافية إلى سقوط ما ب
 .ضحية مدنية وعسكرية سنويًا بسبب األلغام والقذائف غير المنفجرة

 
 إيران

 
ع من األراضي    528تمت إزالة األلغام في مساحة : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     آيلومتر مرب

ارس         رة من م ارس    2004آذار  /الملوثة باأللغام خالل الفت ى م دمير         2005آذار  / إل ك ت ي ذل ا ف ًا  252383، بم  لغم
ابع        .  ر منفجرة   قذيفة غي  1478508 لغمًا مضادًا للمرآبات، و    37522مضادًا لألفراد،    ة الت امج التنمي اعد برن ويس

ي   دة ف م المتح املألم ل  قي تراتيجية عم كلة  اس ة مش وطني   لمعالج توى ال ى المس ل عل ة عم ام وخط ي .   األلغ وف
ران        على معالجة مشكلة    أعلن مرآز العمل     2005آب  /أغسطس ي إي ام ف خطة عمل لعشر سنوات من          عن    األلغ

ات      2015في إيران بحلول العام  أجل إزالة األلغام األرضية بالكامل       د من المقاطع ة للعدي د نهائي ، مع تحديد مواعي
ام ة باأللغ ام .  الملوث الل الع اق  2004وخ يع نط رى توس ن، ج ة م امالتوعي اطر األلغ بتمبر.   مخ ي س ول /وف أيل



ى     2005 دريب عل رامج الت ل ب ى نق ين عل ؤون الالجئ ا لش ية العلي ت المفوض ن ، وافق ة م اطر األلالتوعي ام مخ غ
 .للعائدين إلى أفغانستان والعراق إلى جمعية الهالل األحمر في إيران

 
 العراق

 
األلغام أن هناك حوالي    لمعالجة مشكلة   تقدر هيئة العمل الوطني     :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو    

ومتر مر   1578 آيلومتر مربع من األراضي الملوثة باأللغام في العراق، بما في ذلك             8000 ام       آيل ة باأللغ ع ملوث ب
ة        6370و القذائف غير المنفجرة و     ام الحدودي دير           .   آيلومتر مربع من حقول األلغ ذا التق ع ه ع أن يرتف ومن المتوق

ي  راق ف ي الع ام األرضية ف أثير األلغ ة مسح ت ام .  2006بمجرد أن تنتهي عملي أثير األلغ ة مسح ت وآانت عملي
ك              1460 ، قد حددت  2005أيلول  /األرضية، حتى سبتمبر   ي ذل ا ف ام، بم ًا باأللغ ًا ملوث اني من       83 تجمع ًا يع  تجمع

، 2004تشرين األول  /وفي أآتوبر.   بتلوث منخفض858 بتلوث متوسط، و519درجة عالية من التلوث باأللغام،    
ي         لمعالجة مشكلةتبنت هيئة العمل الوطني     ع عراق ع تصور مجتم ام م ة للعمل ضد األلغ  األلغام استراتيجية وطني

ة    .  2020األلغام األرضية والقذائف غير المنفجرة بحلول العام        " خاٍل من الخوف ومن تأثير    " وبحسب تقارير هيئ
ك        آيلومتر مربع من األ    61 إزالة األلغام من أآثر من       2004العمل الوطني ضد األلغام، تم في        ي ذل ا ف راضي، بم

ا         نم  آيلومتر مربع من من    56 ة األلغ ي تمت إزال دمير        اطق القتال الت م ت ا؛ وت راد؛       13321م منه ًا مضادًا لألف  لغم
ات؛ و8806 ًا مضادًا للمرآب رة1170478 لغم ر منفج ة غي ام أن  .   قذيف وطني ضد األلغ ل ال ة العم رت هيئ وذآ

رة من                     355تمويًال بقيمة    يكون ضروريًا خالل الفت ام س .  2008 – 2004 مليون دوالر أمريكي للعمل ضد األلغ
ات ة التبرع والي  وبلغت قيم راق ح ي الع ام ف ة األلغ ات إزال ة لعملي ام 58.7 الدولي ي الع ي ف ون دوالر أمريك  ملي

 . مليون دوالر في أعمال مكافحة األلغام20وتذآر التقارير أن الحكومة العراقية تستثمر حاليًا .  2004
ات، وب       ر أيضًا    لقد استعملت قوات المعارضة األلغام المضادة لألفراد واأللغام المضادة للمرآب دل أآب مع
ا    استعملت   تحكم القذائف المرتجلة، سواء منها التي يتم تفجيره ي تنفجر بمالمسة الضحية      ب د أو الت ي  .   عن بع وف
طس ر مس 2005آب /أغس دل     ؤ ذآ د ازدادت بمع ة ق ذائف مرتجل تعمل ف ي تس ات الت ي أن الهجم  100ول أمريك

ة   . بالمائة مقارنة بالعام الماضي    ة    وتدرس الحكومة العراقي ام     المؤقت ة حظر األلغ د  .  موضوع االنضمام التفاقي وق
رار         ى جانب الق ام          84/59صوت العراق إل ة حظر األلغ ة اتفاقي دعم عولم ذي ي م المتحدة ال ة لألم ة العام .   للجمعي

رر                  د ق ونظرًا لتدمير طاقات العراق االنتاجية، وتصريحات الحكومة فيما يتعلق بحظر األلغام المضادة لألفراد، فق
 .رصد األلغام األرضية رفع العراق من قائمة الدول المنتجة لأللغام المضادة لألفرادم

ل       2004وفي العام     ر              261، آانت هناك على األق ذائف غي ام والق ا بسبب األلغ ن عنه دة معل  ضحية جدي
ر          ى بكثي ي أعل رقم الحقيق ارًا من أغسطس   .  المنفجرة؛ ومن المحتمل أن يكون ال ة  ، سجلت 2005آب /واعتب  عملي

ال دون سن            20؛ وآان أآثر من      "في فترة قريبة  " ضحية   510مسح تأثير األلغام مجموع      نهم من األطف ة م  بالمائ
 ".ليست قريبة" ضحية من فترة 6657آما سجلت عملية مسح تأثير األلغام مجموع .   عامًا15

 
 آازخستان

 
ا           ذآرت آازخستان أنها تقوم   :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     دمير م نتين لت ى س  بإعداد خطة عل

 .لديها من مخزون األلغام
 

 الكويت
 

ي يوني   ؤذآر مس  :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو    ويتي ف ران  /وول آ ة   2005حزي ة الدولي  للحمل
ام                      اق حظر األلغ ى اتف د أوصت باالنضمام إل دفاع ق ة ووزارة ال َال من وزارة الخارجي ال  .  لحظر األلغام أن آ وق

راد                 2004تشرين األول    /ر الدفاع في أآتوبر   وزي ام المضادة لألف ديها مخزون من األلغ يس ل ي  .   أن الكويت ل وف
ة                باأللغام ضحية   20، ذآرت التقارير سقوط     2004 ًا مقارن ًا ملحوظ ذا يشكل ارتفاع ر المنفجرة، وه  والقذائف غي

 .2003بالضحيتين اللتين أعلن عنهما في 
 

 آيرغستان
 

علم مرصد األلغام األرضية أن وزارة الدفاع تمتلك مخزونًا من           : 2004 أيار/ منذ مايو  تطورات أساسية  
ين     ا ب ديها م زن ل دود تخ وات الح راد وأن ق ادة لألف ام المض ن األلغ رات اآلالف م دة عش ن 2000 – 1000ع  م

ول    ذ المفع د أصبح ناف ا، ق ن جميعه م يك ا، إن ل ر معظمه راد، وتعتب ادة لألف ام المض ي.  األلغ رت 2004 وف ، ذآ



يم                           ي يق تان الت ي آيرغس ة شاخيماردان ف ة حول منطق اطق الملغوم ا  فالتقارير أن عمليات إزالة األلغام من المن يه
 .سكان من أصل أوزبكي، قد استكملت من جانب أوزبكستان

 
 الجمهورية الشعبية الديمقراطية في الوس

 
ايو       ذ م ار /تطورات أساسية من ي يولي      : 2004 أي ة         2005 وأآدت الوس ف ى االنضمام التفاقي ا عل  عزمه

ي       2005آب  /واعتبارًا من أغسطس  . حظر األلغام في المستقبل    ا ف  لم تكن الهيئة الوطنية الجديدة، المنصوص عليه
ارس   ي م ة ف تراتيجية الوطني ة االس د 2004آذار /الخط ل بع دأت العم د ب ام  .   ق ي الع م ف ام 2004وت ة األلغ  إزال

ة          18والقذائف غير المنفجرة من      اريتين إلزال ين تج ي الوس ومنظمت ام ف ة األلغ ة إزال  آيلومتر مربع بواسطة هيئ
ي        1.4آما تمت إزالة األلغام من     . األلغام ام ف ارية لمكافحة األلغ  آيلومتر مربع أخرى بواسطة المجموعة االستش
ليون دوالر للعمل ضد    م8.1، قدم المانحون الدوليون  2004وفي العام   .  2005آانون الثاني   / وحتى يناير  2004

 األلغام في العام   توعية من مخاطر   شخص على    300000وحصل حوالي   .  2003األلغام، أي ضعف المبلغ للعام      
ام   .  2005 والربع األول من     2004 ي الع ذائف          2004وف ام والق ي عدد ضحايا األلغ رة ف ادة آبي اك زي ، آانت هن

 . غير المنفجرة
 

 لبنان
 

ايو    ذ م ية من ورات أساس ار/تط ام     : 2004 أي ي الع ة األول ف ؤتمر المراجع ان م ر لبن  2004حض
أثير     .  ، وقدم تصريحات مناسبة   2005حزيران  /وواالجتماعات الدورية في يوني    وجاء في تقرير المسح الخاص بت

وث متوسط    250 تجمعًا عالي التلوث، و أآثر من    28 أن هناك    2005شباط  /األلغام الصادر في فبراير    ًا بتل  تجمع
ان   2004آب /وفي أغسطس .  2005نيسان /وبدأت عملية المسح التقنية الوطنية في أبريل     .  منخفضأو   ، أنهى لبن

ي ؛ و )2009-2005(األلغام والخطة طويلة األمد     على معالجة مشكلة    استراتيجيته الخاصة بالعمل     دد هدف    ت الت ح
 2، تمت إزالة األلغام من أآثر من 2004ي وف.  2010إزالة األلغام من المناطق عالية ومتوسطة التلوث مع العام          

راد،      2929آيلومتر من المناطق الملوثة باأللغام، وتدمير        ات، و       287 لغمًا مضادًا لألف ًا مضادًا للمرآب  5991 لغم
رة ر منفج ة غي ارات.  قذيف ة التضامن اإلم ت عملي ام يوتمكن ذ الع ن  2002 من ر م ن أآث ام م ة األلغ ن إزال  4.9 م
ابقًا تحت االحتالل              آيلومتر مربع من     ي آانت س اطق الت ي المن ة ف ا ملغوم ي يشك بأنه ة أو الت األراضي الملغوم

ي يوني             .  االسرائيلي في جنوب لبنان  وإعادتها للمجتمع المدني        ه ف امج عمل ذا البرن ق ه د أغل ران  /ووق  2004حزي
ة   ة السادس ن المنطق ام م ة األلغ تكمال إزال دون اس ى  .  ب ان عل ون 9.7وحصل لبن الل   ملي ن خ ي م دوالر أمريك

ي     على معالجة مشكلة  التمويل الدولي للعمل     ى      2004 األلغام ف ة        4، باإلضافة إل اعدات الحكومي ين من المس .   مالي
ة  .  2004وحصل خفض آبير في عدد ضحايا األلغام في     واعتبرت المساعدات للناجين من األلغام على أنها أولوي

 .وطنية للعمل ضد األلغام
 

 ليبيا
 

ي           : 2004 أيار/رات أساسية منذ مايو   تطو  أثناء انعقاد الحلقة الدراسية األولى لمكافحة األلغام األرضية ف
 دعا رئيس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية، ونجل الرئيس الليبي، بالده لالنضمام إلى             2005أيار  /ليبيا في مايو  

ل   .  اتفاقية حظر األلغام   ا   قامت  2005نيسان   /وفي أبري ام واستصالح       بتأس   ليبي ة األلغ وطني إلزال امج ال يس البرن
ة                ة الوطني ي  .  األراضي بهدف إزالة األلغام من المناطق الملوثة بحيث يمكن استخدامها آجزء من خطة التنمي وف

 .زالة األلغام المزروعة على طول حدودها مع مصر وتشادإل بدأت ليبيا حملة وطنية 2005أيار /مايو
 

 منغوليا
         

ايوتطور  ذ م ية من ار/ات أساس ل : 2004 أي امج العم ام يضع برن كلة األلغ ة مش ى معالج ا عل ي منغولي ف
ام                 2008 – 2004للفترة   ي الع ام ف .  2008 مخططًا تفصيليًا خطوة خطوة يهدف إلى االنضمام التفاقية حظر األلغ

وبر   ي أآت اج     2004تشرين األول  /وف ك الحين استعمال وإنت ي ذل ا ف يس منغولي ام   ، شجب رئ ل األلغ  وتخزين ونق
دا               ى آن ه إل مية ل ارة رس اء زي ك أثن ام                    . األرضية وذل ى عدم نشر ألغ ا عل ي نفس الوقت عزمه ا ف وأعلنت منغولي

ادة                .  مضادة لألفراد  فافية طوعي بموجب الم ر ش وأشارت ورشة عمل      .  7وذآرت منغوليا أنها سوف تقدم تقري
ي يوني              اتور ف ي أوالن ب اتو ف ع العسكرية       2004ران  حزي /وعقدها حلف الن يم تفصيلي للمواق اك حاجة لتقي  أن هن

ا                                  ام منه ة األلغ ع وإزال ذه المواق ا بتطوير خطة عمل لمسح ه وم منغولي أن تق ل،  وأوصت ب د طوي المهملة منذ أم
 .2005أيار /وإعادة تأهيلها؛ ولكن لن يتم االعالن عن أي تقدم في هذا االتجاه حتى مايو



 
 المغرب  

 
ى لصالح         /صوت المغرب في ديسمبر   : 2004 أيار/ية منذ مايو  تطورات أساس   رة األول انون األول وللم آ

امالً                د  .  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة السنوي الخاص بدعم عولمة اتفاقية حظر األلغام وتطبيقها تطبيقًا آ وأآ
ع توصيات اتفا    ق جمي ًا بتطبي وم عملي ا تق ة األول أنه ؤتمر المراجع ي م رب ف ةالمغ امقي ر األلغ رف .   حظ واعت

دريب                    تعملها فقط ألغراض الت ي تس راد الت رة من      .  المغرب أن لديه مخزونًا من األلغام المضادة لألف وخالل الفت
ر            354 تم اآتشاف وترقيم     2005نيسان  / أبريل – 2004نيسان  /أبريل م تفجي ا ت  30 لغمًا وقذائف غير منفجرة، آم

 .اصل ما بين المغرب والصحراء الغربيةجسمًا متفجرًا على جانبي الخط الف
 

 نيبال 
 

ام               : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     تعمال األلغ ك اتساع اس ي ذل ازدادت حدة الحرب األهلية بما ف
ر     ي فبراي شباط  /األرضية والقذائف المرتجلة من طرفي النزاع وخاصة بعد استيالء الملك غيانندرا على السلطة ف

ا زرعت           وذآرت إحدى   .  2005 ة أنه دفاع عن القري وات ال دعى ق ي   1500الميليشيات المحلية المدنية وت ًا ف  لغم
بتمبر  9-8وخالل الفترة من    .  منطقة عملياتها  ول   / س ة      2004أيل ة    استضافت الحمل ام األرضية      الدولي لحظر األلغ

ية واختتمت أ                ون رفيعو المستوى من ثالث أحزاب سياس ية حضرها ممثل ة دراس ا بتصريح   في نيبال حلق عماله
ًال          الدولية  وذآرت الحملة   .  تدعو فيه نيبال إلى االنضمام التفاقية حظر األلغام        ال نق ي نيب لحظر األلغام األرضية ف

ي               ام     46عن تقارير صحافية أن الجيش الملكي في نيبال أزال قذائف متفجرة ف ة خالل الع اعد  .  2004 مقاطع وس
 . األلغامللتوعية من مخاطرأسيس مجموعة عمل  على ت2004اليونيسيف وشرآائه في العام 

 
 عمان

 
ايو  ذ م ية من ار/تطورات أساس ارس: 2004 أي ي م ر مس2005آذار /ف ل ضد ؤ، ذآ دمات العم ولون لخ

دفاع                األلغام التابعة لألمم المتحدة أن وزارة الخارجية قد أقرت انضمام عمان التفاقية حظر األلغام، ولكن وزارة ال
 .يتعاون الخليج الًا بدون موقف رسمي مشترك من الدول األعضاء في مجلسال تريد السير قدم

 
 )ميكرونيسيا، بالوا، توفالو(جزر المحيط الهادي 

 
ة      : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     يا مراجع ي ميكرونيس ة ف أنهى الفرع التنفيذي للواليات الفدرالي

ى               ة إل زم إرسال االتفاقي ام ويعت بتمبر           اتفاقية حظر األلغ ي س ى االنضمام ف ة عل ونغرس للموافق ول   /الك .  2005أيل
انون األول    /وفي ديسمبر  م            2004آ رار رق الو لصالح الق م       84/59 صوتت توف ة لألم ة العام  الصادر عن الجمعي

المتحدة في حين امتنعت بالوا؛ وآانت هذه هي المرة األولى التي تشارك فيها أي من الدولتين في عملية التصويت      
 . لقرار السنوي المؤيد التفاقية حظر األلغامعلى ا

 
 الباآستان

 
ام األرضية              :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ة األلغ ر حكومي استعملت عدة جماعات مسلحة غي

ل الخاضعة         اطق القبائ والمتفجرات المرتجلة بصورة منتظمة، وخاصة في بلوخستان، وزيرستان، وغيرها من من
        (FATA)لإلدارة الفدرالية 

رات                   وتّد عي باآستان أنها قد استكملت تمامًا إزالة األلغام من منطقة الحدود التي آانت قد زرعتها باأللغام خالل فت
ة         توعية من مخاطر  وأقيمت دورات   .  2002 – 2001التوتر مع الهند في      ر حكومي  األلغام من جانب منظمات غي

إلدارة الفدرا        ل الخاضعة ل تانية      في مناطق القبائ ة، وأيضًا من جانب السلطات الباآس ام   .  لي ي الع  ازداد 2004وف
 .؛ وآانت معظمها نتيجة متفجرات مرتجلة2003عدد ضحايا األلغام ازديادًا ملحوظًا مقارنة بالعام 

 
 جمهورية آوريا

 
ايو     ذ م ية من ورات أساس ار/تط ة    :  2004 أي ا بإزال ة آوري ت جمهوري ع   8800قام ول المواق م ح  لغ

راق            . 2004كرية في   العس ي الع ق وف ا، موزمبي ي إريتري ام ف ة األلغ ات إزال ي عملي اهمتها ف ة مس ورفعت الحكوم



ي    3.1وساهمت الحكومة بقيمة  .  بنسبة ملحوظة  ام ف ك    2004 مليون دوالر للعمل ضد األلغ ي ذل ا ف ون  3، بم  ملي
 .للعراق، أي ثالث أضعاف مجموع ما قدمته في السنوات الماضية

 
 لفدرالي الروسياالتحاد ا

 
ي       باستمرت القوات الروسية    :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     راد ف استعمال األلغام المضادة لألف

بتمبر         .  بالد الشيشان  ي س يتيا ف ي بسالن،  شمال أوس ول  /وقد قام الثوار الذين احتلوا المدرسة ف ا   2004أيل  بكل م
ام مضادة  اوية، بوضع ألغ ب مأس ن عواق ا م تج عنه ة ن اء المدرس ف أنح ي مختل ة ف رات مرتجل راد ومتفج .   لألف

الغ                   ا الب ي مخزونه راد ف ا        26.5وآشفت روسيا للمرة األولى عن عدد األلغام المضادة لألف م، منه ون لغ  23.5 ملي
ين       19.5وتم تدمير حوالي    .  2025مليون خاضعة للتدمير قبل العام       ا ب تخلص منه راد أو ال  مليون لغم مضاد لألف

وا  وفمبر– 2000م األع اني / ن اق حوالي .  2004تشرين تالث يا إنف وي روس ل 3.33وتن ار روب ون 116( ملي  ملي
ين                 ) دوالر أمريكي  ا ب  – 2005للحصول على ذخيرة هندسية جديدة، بما في ذلك بدائل لأللغام المضادة لألفراد، م

دل ا   .  2015 ول المع ة البروتوآ لحة التقليدي اق األس ى ميث يا عل ادقت روس ي وص اني ف ارس2لث .  2005آذار / م
ات الطوار             2004وبحسب التقارير الصحافية للعام      ة لعملي ية الوطني وات الروس ة     ى فقد قامت الق انية بإزال ء االنس

ذا            من  قذيفة غير منفجرة     30000أآثر من    ية وشمل ه ة الروس ات         2842 أراضي الفدرالي ي عملي ًا أرضيًا ف  لغم
ر المنفجرة                 .  2004تموز  /وإزالة األلغام حتى يولي    ذائف غي ام والق ة األلغ دًا إلزال ة عق ة محلي وأنهت شرآة تجاري

انون األول   /من جزيرة سخالين في ديسمبر      ر من      2004آ ام من  أآث ة األلغ دمير     25، بإزال ع وت ر مرب ون مت  ملي
 .  جسم منفجر500أآثر من 

 
 المملكة العربية السعودية

 
ايو  ذ م ية من ار/تطورات أساس ة األول دع:  2004 أي ؤتمر المراجع ي م ة السعودية ف ة العربي ت المملك

 .الخاص باتفاقية حظر األلغام الدول المنتجة لأللغام إلى التوقف عن هذا االنتاج
 

 الصومال
 

ة األول            :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو    ؤتمر المراجع ة م حضر رئيس حكومة الصومال االتحادية المؤقت
ي      .  لغام، حيث أآد عزم حكومته على االنضمام لالتفاقية الخاص باتفاقية حظر األ    وزراء ف يس ال وشارك نائب رئ

ي يوني                ي جنيف ف دت ف ي انعق ران  /واالجتماعات الدورية للجنة الدائمة الت دمير     2005حزي راره بت ن ق ، حيث أعل
راد       وقد جرى استعمال  . مخزون األلغام المضادة لألفراد الذي تحتفظ به الميليشيات التابعة له          ام المضادة لألف  األلغ

 حظر وتشكل التحالف الصومالي من أجل       .  ازعةتنفي مناطق مختلفة من الصومال من جانب عدد من الفئات الم          
وفمبر     اني     /األلغام األرضية في ن ى وجود         .  2004تشرين الث ام األرضية إل أثير األلغ ة مسح ت  35وأشارت عملي

ة بونتالن         ي منطق وث                  تجمعًا ملوثًا باأللغام ف وث، وتسعة أخرى متوسطة التل ة التل ا آانت عالي م  .  د، تسعة منه وت
د                          ي بونتالن ذه الوحدات ف ا، ونشر ه تخلص منه ر المنفجرة وال ذائف غي . تدريب فرق من البوليس لتولي تدمير الق

 .، تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد ضحايا األلغام2004وفي 
 

 سريالنكا
 

ا   :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     شارآت سريالنكا بصفة مراقب في مؤتمر المراجعة األول آم
ا بموجب              2005حزيران  /وحضرت االجتماعات الدورية في يوني     فافية طوعي له  حيث أعلنت تقديم أول تقرير ش

اني     2004أيلول  /وفي سبتمبر .  7المادة   دل الث ول المع ي .   انضمت سريالنكا لميثاق األسلحة التقليدية البروتوآ  وف
والي  2004 ن ح ام م ة األلغ رة مقارن  4 تمت إزال ادة آبي كل زي ذا يش ن األراضي، وه ع م ومتر مرب ام ة آيل  بالع
ر منفجرة      6699 لغم مضاد للمرآبات، و    56 لغم مضاد لألفراد،     28409؛ وتم تدمير    2003 ة غي ا تمت   .   قذيف آم

ن   ام م ة األلغ اير  1.5إزال ين ين ا ب رى م ع أخ ومتر مرب اني / آيل انون لث ارس–آ الث . 2005آذار / م رت ث وأج
وأصبح مكتب  .  أو عمليات مسح تقنية/منظمات غير حكومية دراسة مسح تأثير األلغام على المجتمعات المحلية و       

وات      ة لق ة التابع اني يعمل     LTTE  العمل ضد األلغام االقليمي في آيللينوششي، الذي يغطي المنطق ة ف ي منطق  ف
ي         وبلغت قيمة التبر  .  بصورة آاملة  ام ف ي،      23.6 حوالي    2004عات الدولية للعمل ضد األلغ ون دوالر أمريك  ملي

ادة ملحوظة        التوعية من مخاطر    وازدادت نشاطات   .  2003أي بزيادة آبيرة مقارنة بالعام       ام زي ى   لت األلغ صل إل
ا   .  2004تموز  /و شخص، آما وضعت المعايير الوطنية بشكل نهائي في يولي         280000أآثر من    ي  لقد آان هن ك ف

ام            .   األلغام في سريالنكا   التوعية من مخاطر   تقريرين إيجابيين بشأن     2004العام   دد من ضحايا األلغ ا سقط ع آم



دد     فجرة  نوالقذائف غير الم   ام         ولكن بع ي الع ر ف ل بكثي ام      2004أق ة بالع ايو   .  2003 مقارن ار  /وفي م م  2005أي  ت
 .ناعية طصافتتاح معهد سريالنكا لألطراف اال

 
 سوريا

 
ام من            2005آب  /في أغسطس :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ة األلغ ، بدأ الجيش السوري إزال

والن  ات الج ي مرتفع ريتين ف ي يولي.  ق وز /ووف وق   2004تم ة حق دًا لحماي ا جدي وري قانون رئيس الس  أصدر ال
 .األشخاص المعاقين

 
 
 

 االمارات العربية المتحدة
 

ايو        ذ م ية من ار /تطورات أساس م المتحدة                  :  2004 أي ة لألم ام التابع ة خدمات العمل ضد األلغ قامت هيئ
ة   .   لنشر أهداف االتفاقية  2004أيلول  /بمهمتها األولى في دولة االمارات العربية المتحدة في سبتمبر         دو أن دول ويب

ام ة حظر األلغ ام الجدي التفاقي د من االهتم ولي المزي دة ت ة المتح ارات العربي ة وتبرعت اال.  االم ارات العربي م
ي   دة ف ن  2004المتح أآثر م امن        6 ب ة التض ة لعملي ام وخاص د األلغ ل ض الح العم ي لص ون دوالر أمريك  ملي

ان            يالماراتا وب لبن ي جن ام ف ة باأللغ ة من األراضي الملوث ومترات مربع  التي قامت بإزالة األلغام من خمس آيل
ذا الغرض          ، وبلغ مجموع التبرعات من االم     2004 – 2001خالل الفترة    ة المتحدة له ارب     ارات العربي ا يق  50م
 .مليون دوالر

 
 الواليات المتحدة االمريكية

 
ون دوالر    109.3مجموع   األمريكية  أنفقت الواليات المتحدة    : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو      ملي

ة       ي              2004أمريكي خالل السنة المالي انية ف ام االنس زع األلغ رامج ن ى ب د    31 عل ة؛ وق ذا      دول م تخصيص ثلث ه  ت
اج       /وسوف تقوم الواليات المتحدة في ديسمبر     .  المبلغ إلزالة األلغام في العراق     آانون األول باتخاذ قرار يتناول إنت

بايدر        م س ات المتحدة تحت اس ي الوالي غ      .  لغم جديد مضاد لألفراد ف ة مبل دفاع األمرآي د طلبت وزارة ال  1.77وق
ة            مليار دوالر أمريكي ألغراض األب     نوات قادم .   حاث واالنتاج الخاصة بألغام جديدة مضادة لألفراد خالل خمس س

ي                   ا ف ة للكشف عنه ر القابل ام غي اير  3وقامت الواليات المتحدة بحظر استعمال األلغ اني     / ين انون الث د  . 2005آ وق
ام          34 وإصابة   13أدت األلغام األرضية إلى مقتل       ي الع تان وا     2004 عسكري أمريكي ف ي أفغانس راق  ف ا  .  لع آم

 .تسببت القذائف المرتجلة، التي تستخدم أيضًا آألغام مضادة لألفراد، في مقتل وإصابة مئات آخرين
 

 أوزبكستان
 

ايو   ذ م ية من ورات أساس ار/تط ى   :  2004 أي ام عل ة األلغ ات إزال دو عملي ا يب ى م تان عل دأت أوزبكس ب
ي منتصف   تان ف ع آيرغس دودها م وف 2004ح ي ن ت ف ا توقف اني /مبر، ولكنه رين الث ارير 2004تش  بحسب التق

 .2004وتشير التقارير إلى أن إزالة األلغام حول منطقة شاخيماردان قد استكملت في .  الواردة من هناك
 

 فييتنام
 

ام         : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو    أثير األلغ ى من دراسة مسح ت ة األول ي المرحل انتهى العمل ف
بتمبر    2005آذار  /منفجرة في مارس  األرضية والقذائف غير ال    ة            /؛ وآانت حتى س ي انتظار موافق زال ف ا ت ول م أيل

ي     3.9وقامت المنظمات الدولية بإزالة األلغام من    .  الحكومة ع من األراضي ف ك    2004 آيلومتر مرب ي ذل ا ف ، بم
ر منفجرة        25000تدمير أآثر من      ة غي م وقذيف يا بإز            .   لغ ره من وحدات الميليش ام الجيش وغي ي      وق ام ف ة األلغ ال

بتمبر   ن س و م واثيين هي ة ث وي، ومقاطع ة آل ول /منطق ل2004أيل ة أبري ان / لغاي ن  .  2005نيس ر م وحصل أآث
ي     التوعية من مخاطر   شخص على    127000 ات الوسط      2004 األلغام ف ي مقاطع غ    : ، وخاصة ف ن، آوان غ ب آوان

ام      .تري، وثواثيين هيو، وبشكل متزايد على ممر طريق هوشي منه الدولي           دد         2004  وفي الع م االعالن عن ع  ت
 .   2003أآبر من ضحايا األلغام والقذائف غير المنفجرة مقارنة بالعام 

 
 غيرها 



 
 أبخازيا

 
ومتر   2.3  بإزالة األلغام من حوالي         HALO ت منطمة قام:  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو      آيل

دمير       2004مربع من األراضي في      راد،         م  815، بما في ذلك ت ام المضادة لألف ام المضادة       153ن األلغ  من األلغ
ر منفجرة     1500للمرآبات، وأآثر من     ى حوالي         .   قذيفة غي ا عل ون دوالر أمريكي للعمل        2وحصلت أبخازي  ملي
ى معالجة مشكلة    ام   عل ي الع ام ف ك   2004 األلغ ي ذل ا ف ام     1.5، بم دة، وفي الع ات المتح ون من الوالي  2005 ملي
 .    مليون دوالر3ت األمريكية إلزالة األلغام في أبخازيا لتصل إلى ازدادت المساعدا

 
 الشيشان

 
ام             :  2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو    تعمال األلغ ي اس وار الشيشان ف ية وث ة الروس وات الفدرالي استمرت الق

د        .  المضادة لألفراد ولكن بمعدل أقل     ة      ويستعمل الثوار أساسًا ألغامًا يتم تفجيرها عن بع ي    . ومتفجرات مرتجل   وف
ل  ى أن  2005أوائ ديرات إل ارت التق ام      30 أش ة باأللغ ان ملوث الد الشيش ي ب ة ف ن األراضي الزراعي ة م  بالمائ

ام              2005آذار  /وفي مارس .  جرةفواألجسام غير المن   ذ الع انيًا من ، وصلت إلى الشيشان أول هيئة إلزالة األلغام إنس
ووجدت عملية  .  مناطق الزراعية ومسح مصنع الكيماويات في غروزني وتنظيفه        للقيام بإزالة األلغام من ال     1999

ه أحد         2004أيلول  /مسح من جانب اليونيسيف في سبتمبر      ي عائلت د ف ال يوج  أن أآثر من واحد من آل عشرة أطف
اً     ًا حقيقي اهد لغم د ش ال ق ة أطف ل خمس ن آ دًا م ام وأن واح ن األلغ اجين م الل .  الن ز اليوني2004وخ يف ، رآ س

ي               التوعية من مخاطر  وشرآائه أعمال    اتهم؛ وف ائهم وأمه دارس وآب ال الم ى أطف دم اليونيسيف    2005 األلغام عل  ق
اني     /وتم في يناير  . أسلوبًا يعتمد على المجتمع المحلي     انون الث امج      2005آ يم برن ة من مخاطر      تقي ام  التوعي .   األلغ

ام  دد ضحايا األ2004وسجل الع ي ع ًا ف ًا ملحوظ دنيين انخفاض ن الم رة م ر المنفج ذائف غي ام والق ت .  لغ ووافق
 .أذربيجان على تقديم خدمات إعادة تأهيل مجانية لالجئين المعاقين من الشيشان، بما في ذلك الناجين من األلغام

 
 جزر الفولكالند

 
ة   2005شباط  /في فبراير ) بريطانيا(أرسلت المملكة المتحدة    : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو      بعث

ة             إلى جزر الفولكالند آجزء من دراسة الجدوى التي تقوم بها من  اجل إزالة األلغام الناجمة عن الحرب البريطاني
ى الجزر، تصريحًا                .  1982 األرجنتينية في العام     – لطتها عل دعي س ي ت ين، الت ا واألرجنت د أصدرت بريطاني وق

ان    2005حزيران  /ومشترآًا الجتماعات اللجنة الدائمة في يوني      دمها الطرف ي ق ا تمت   .  بشأن دراسة الجدوى الت آم
 .2005تموز /ونيسان ويولي/، وفي أبريل2004تشرين األول /اجتماعات فرق عمل مشترآة في أآتوبر

 
 آوسوفو

 
ي    4 إزالة األلغام من حوالي 2004تم في العام  : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو     ع ف ومتر مرب  آيل

ي        آوسوفو، مقارنة بأ   دمير               .  2003قل من آيلومتر مربع واحد ف ا ت ام وغيره ة األلغ ات إزال اء عملي م أثن  910وت
راد،      ات،      15لغم مضاد لألف م مضاد للمرآب ة، و  772 لغ ة عنقودي ر منفجرة   2554 قنبل ة غي ات  .   قذيف وأدت عملي

ي                    دة من الشعب والسلطات ف ى تقاريرجدي ى اآتشاف مساحات       إ 2004المسح للمناطق المشتبه بها باإلضافة إل ل
ر المنفجرة           ذائف غي ام والق ة باأللغ بتمبر   .  جديدة ملوث ي س ول   /وف اك      2005أيل ة خطرة و    36، آانت هن  53 منطق

ام       52 منطقة خطرة و 68 ألغام وقذائف غير منفجرة مقارنة بتسجيل إزالةعملية   ة الع ي نهاي ر منفجرة ف ة غي  قذيف
دوليون    .   ملوثة باأللغام والقذائف غير المنفجرة     ، ولكن ما تزال مناطق جديدة يتم اآتشافها       2003 وقدم المانحون ال
ام              2004وسجل العام   .  2004 مليون دوالر أمريكي في العام       1.58حوالي   ل من الع دًا من الضحايا أق  عددًا جدي
2003     . 

    
 فلسطين

 
 تطوير  2005م في  العام األلغالمعالجة مشكلة  لعمل  ابدأت لجنة   : 2004 أيار/تطورات أساسية منذ مايو    

يف       ن اليونيس دعم م ام ب د األلغ ل ض مية للعم ة رس ام وهيئ د األلغ ل ض تراتيجية عم تجابت  .  اس د اس دة الوق وح
تخلص من      33مكافحة القنابل لحوالي ألف مكالمة هاتفية طلبًا للمساعدة ضد األلغام وقامت بـ             الفلسطينية ل   عملية لل

 .غير المنفجرةاألجسام 
 



 
 اراباخآ-ناغورنو

 
ايو        ذ م ية من ار /تطورات أساس ذ : 2004 أي ة  نف ام من          HALO ت منظم ة ألغ ات إزال ومتر   3.6 عملي  آيل

ع   450000 باستعمال الوسائل اليدوية واآللية، باإلضافة إلى 2004مربع من األراضي الملوثة في العام    ر مرب  مت
ات إ    .  2005نيسان   / حتى نهاية أبريل   2005آخر في العام     ة          وترآزت عملي ى األراضي الزراعي ام عل ة األلغ زال

ع          التوعية من مخاطر  وأعادت ترآيز عمليات     ام م ي عدد ضحايا األلغ اع ف رًا لالرتف ك نظ  األلغام على الكبار وذل
رت مساحات لعب                   2004ومع نهاية العام    .  تزايد االنتاج الزراعي   د وف ر ق ة للصليب األحم ة الدولي ، آانت اللجن

 . قرية27آمنة لألطفال في 
 

 بالد الصومال
 

ايو   ذ م ية من ورات أساس ار/تط ار مس: 2004 أي ي يولي ؤأش الد الصومال ف ي ب وز /وولون ف  2004تم
داء جن     2004تشرين الثاني   /ونوفمبر ى ن ع عل امل لأل   ي  أنهم على استعداد للتوقي زام بحظر ش ام المضادة   ف لاللت لغ

ام األرضية    وجرى في مدينة هارغيسا نشر تق   .  لألفراد، ولكنهم لم يفعلوا    اء تحالف   2004رير مرصد األلغ  وإنش
اني     /صوماليا الجديد لحظر األلغام األرضية في نوفمبر       ة  وقام .  2004تشرين الث   والمجموعة    HALO ت منظم

ي         22الهولندية إلزالة األلغام بأعمال إزالة ألغام من أآثر من           ك       2004 آيلومتر مربع من األراضي ف ي ذل ا ف ، بم
ة ضد     .   لغمًا مضادًا للمرآبات103ادًا لألفراد و لغما مض  304تدمير   ومازالت استراتيجية وسياسة العمل الوطني

بتمبر     2004األلغام التي جرى إعدادها وتقديمها للبرلمان في         ي س ات ف د االنتخاب ا بع ول  /، بانتظارالموافقة عليه أيل
ام    .    2005 ي الع ة ف ات الدولي د انخ 2004وازدادت التبرع ت ق د ان آان ام    بع ذ الع ت من ر .  2001فض وذآ

ي              4المانحون أنهم قدموا أآثر من       الد الصومال ف غ      2004 مليون دوالر للعمل ضد األلغام في ب ، أي ضعف المبل
ام  ام  .  2003للع ي الع دًا    2005وف روعًا جدي ة مش اقين الدولي ة المع ت منظم اطر  أطلق ن مخ ة م ام للتوعي  األلغ

 .  ي أربع مناطقيستهدف الرعاة في التجمعات الملوثة ف
 

 تايوان 
 

ايو        ذ م ية من ار /تطورات أساس ي المجلس التشريعي مشروع                : 2004 أي وطني ف دفاع ال ة ال رفضت لجن
اير      ي ين ك ف راد، وذل ادة لألف ام المض ر األلغ راح يقضي بحظ اني  /اقت انون الث ن   .  2005آ رة م الل الفت م خ وت

ين       إزالة األلغام م   2005حزيران  /و يوني – 2004تموز  /ويولي رة آينم ى جزي .  ن المنطقة المخصصة إلقامة سد عل
ي  ل، 25وف دما  2005 أبري ل وأصيب آخر عن ابوي للقت ن زيمب ام م ة األلغ ي إزال املين ف ن الع ان م ، تعرض اثن

 .انفجرت ألغام مضادة لألفراد آانت مخزنة في جزيرة آينمين
 

 الصحراء الغربية 
 

ايو  ذ م ية من ار/تطورات أساس ة قامت :  2004 أي ر الحكومي ة غي داء جنيف / المنظم ي / ن ا ف ومرآزه
ي يوني        ران   /وسويسرا بزيارة الصحراء الغربية ف امًال               2005حزي د حظرًا ش ا تؤي ى أنه اريو إل ، وأشارت البوليس

ل     .  لأللغام المضادة لألفراد   ل  – 2004نيسان   /وتم خالل الفترة من أبري رقيم      2005نيسان   / أبري  354 اآتشاف وت
ما غي ا وجس ذائف لغم ن الق تخلص م م ال ا ت ر، آم ر ر منفج ي نالمغي رة ف انبي الخط 30فج ى ج ر عل ة تفجي  عملي

 .الفاصل بين المغرب والصحراء الغربية
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 
 

 
 


