محدود

الملخص التنفيذي لتقرير الشفافية السنوي لالعمال المنجزة التفاقية حظر استعمال
 /تخزين /انتاج ونقل األلغام المضادة لالفراد وتدمير تلك األسلحة لعام 2020م
عمان حسب المادة  7 . 1من االتفاقية المعلومات التالية :
• تُقدّم سلطنة ُ
 oتدابير التنفيذ الوطني المشار إليهااا فااي المااادة التاسااعة  .ال تغيير منر
تق ي الشفافية لعام  2019م .
 oتخزين األلغام المضادة لألفراد  .ال ينطبق .
 oاألحتفاظ أو نقل األلغام المضادة لألفراد ألغراض مسموح بها .
✓ األلغام المضادة لألفراد المحتفظة بها :
▪ األلغام المضادة لألف اد المحتفظ بها ألغ اض التد يب كمرا
في الجدول التالي:
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الجهة المخولة باالحتفاااظ باأللغااام المضااادة لألفااراد .قيرادة
خدمات تموين القوات .
اإلسااتتخدام الفعلااي لأللغااام المضااادة لألفااراد  .ألغ ر اض
التررد يب علررن تقنيررات الكشررغ عررن األلغررام أو إزالتهررا أو
تدمي ها .
خطط إستخدام األلغام المضادة لألفراد  .ال يوجررررد .
الزيادة /النقاصان لأللغام المضادة لألفراد .اليوجرد .
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✓ األلغام المضادة لألفراد المنقولة  .لم تقرم سرلطنة عمران بنقرل ّأيرة
ألغررام مضررادة لألفر اد ألغر اض الترردمي المسررموح بهررا بموجررب
المادة الثالثة من األتفاقية .
المناطق المعروفة  /المتوقع أن تكون بها ألغام مضادة لألفااراد .
o
كما في خطة إعادة تطهي المناطق المشبوهة (انظ الم فق . )1
( ال
✓ المناطق المعروفة بإحتوئها على ألغام ضد األفراد .
يوجد ) .
✓ تفاصيل األلغام (.ال يوجرررد ) .
✓ المناطق المطهرة ( المشااتب) ف فااي إحتوائهااا علااى ألغااام مضااادة
لألفراد خالل فترة التقرير .كما في الم فق ( ، )1وال ي سيوضر
ك لك بإنه لم يرتم حر غ أو تقلريي أي جرز مرن المنراطق المعراد
تطهي ها ولم يتم العثو علن أي ألغام خالل عام 2020م.
 oاإلجراءات المخطط اتخاذها خالل العام 2021م إلى 2025م .الم فق (3
) يوض إج ا ات التطهي المخطط إتخا ها خالل العرام الحرالي2021م
واألعوام القادمة حتن نهاية خطة التطهي  ،علما ّ برنن الب نراما العُمراني
مبني علن تخصيي مجموعرة مرن األفر اد لتنفير خطرة التطهير ممثلرة
بالجيش السلطاني العُماني وتُع غ بفصيل تطهي األلغام  ،ونود األشا ة
بنن السلطنة أ تآت عدم الحاجة إلن إعادة تح ي سركان المنراطق لكونهرا
قد تم تطهيرها سابقا وإنما حص التح ي علن م تادي من عاة البادية
 /البدو بتلك المناطق خالل فت ة العمرل وأخر التردابي الالزمرة فري لرك
واضعة في الحسبان عند تنفي ها للمهمة العوامل التالية :
✓ المعايي البيئية .
▪ عدم تنث مصاد المياه أثنا تنفي مهام التطهي فيما لرو ترم
العثو علن أي ألغام عند التخلي منها .
▪ عدم تنث الحياه الب ية بما في لك الم اعي المفتوحة .
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✓ إج ا ات السالمة  .اتخ ت سلطنة عمان عددا ً من اإلجر ا ات
لضمان السالمة عند التعامرل مرأ أي معثرو ات يرتم الرتخلي منهرا
و لك علن النحو التالي :
▪ ا تدا ف يق التطهي لمهمات الوقايرة أثنرا القيرام بعمليرات
التطهي .
▪ أشعا م تادي المناطق المعاد تطهي ها
▪ التنكد من خلو مناطق العمل من أي ف د  /حيوان
▪ ف ض ح اسة وأغالق لجميأ المم ات في منطقة العمل.
▪ توفي سيا ة أسعاغ مأ طاقمها خالل فت ة العمل .
▪ تحديد وتنشي المناطق الم اد إعرادة تطهي هرا وفقرا ً للخطرة
الموضوعة .
✓ إجر ر ا ات التوعيرررة بمخر راط األلغرررام  .جميرررأ المنررراطق
الم كو ة في الخطة تم تطهي ها سابقا ً وبالتالي لم يكن هناك حاجة
لوضررأ تح ر ي ات لم تررادي وسرراكني تلررك المنرراطق كونهررا يعرراد
تطهي ها للمر ة الثانيرة  ،كمرا سربق وأن ترم اإلشرا ة إلرن مخراط
األلغام بشركل عرام ضرمن البر اما اإلعالميرة التوعويرة المتنوعرة
خالل سنوات التطهي األولن قبل الزحغ العم اني للعديد من تلك
المناطق المشربوهة وقبرل تنفير خطرة إعرادة التطهير الحاليرة مرن
خالل القنوات التالية:
▪ تلفزيونياّ( أبطالنا المغاوي ).
▪ إ اعيا ّ ( كن القوات المسلحة ) .
▪ صحفيا ّ ( مجلة جند عمان ) .
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✓ معايي التعامل مأ األلغام  .تتوافق المعرايي العمانيرة للتعامرل مرأ
األلغام إلن حد كبي مرأ المعرايي الدوليرة المعتمردة ضرمن بر اما
األمم المتحدة ات الصلة وتولي أهمية أكب بالجانب األنساني .
✓ جرررداول األعمرررال المنجرررزة  :الم افرررق (  )3 ، 2 ، 1تتضرررمن
المنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراطق
( المشبوهة ) باأللغرام والعمرل المنجرز مرن خطرة إعرادة التطهير
حتررن ديسررمب 2021م وك ر لك خطررة إعررادة التطهي ر حتررن عررام
2025م.
 oالخصائي التقنية لأللغام المضادة لألف اد  .حسب الجدول أدناه :
ت
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 oتحويل أو أيقاغ تشغيل م افق انتاج األلغام المضادة لألف اد  .ال يوجد.
 oمساعدة ضحايا األلغام  .ال ينطبق .
• نود التنكيد م ة أخ ى برنن جميرأ المنراطق المشربوهة ترم تطهي هرا سرابقا ً قبرل
توقيأ االتفاقية ،وأصبحت شبه خالية من األلغام المضادة لالف اد واالليات ،أمرا
خطة إعادة التطهي بعد توقيأ االتفاقية فهي للتاكيد التام ،وهللا الموفق.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،
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