
اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.08-64013    301208    301208 

  تاسعال الجتماعا
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثـاين٢٨- ٢٤جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت١١البند 
  ٥عرض غري رمسي للطلبات املقدمة يف إطار املادة 

  ليل هذه الطلباتولتح   

  كمالإل ليل الطلب الذي قدمته كرواتيا لتمديد املوعد احملددحت
   من االتفاقية٥ للمادة تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً

  مقدم من رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف باسم
  *الدول األطراف املسند إليها حتليل طلبات التمديد

 ١ودخلت االتفاقية حيـز النفـاذ يف كرواتيـا يف           . ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٠ية يف   صدقت كرواتيا على االتفاق     - ١
، أبلغت كرواتيا عـن     ١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ٣ويف تقرير الشفافية األويل الذي قدمته كرواتيا يف         . ١٩٩٩مارس  /آذار

راد أو املـشتبه يف احتوائهـا       املناطق الواقعة حتت واليتها القضائية أو اخلاضعة لسيطرهتا احملتوية على ألغام مضادة لألف            
وكرواتيا ملزمة بتدمري أو ضمان تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة الواقعة حتـت واليتـها                  . عليها

واعتقاداً من كرواتيا أهنا لن تكون قادرة علـى ذلـك،           . ٢٠٠٩مارس  / آذار ١القضائية أو اخلاضعة لسيطرهتا حبلول      
وتطلـب  .  إىل رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف طلباً بتمديد املوعد احملدد هلا٢٠٠٨يونيه /ن حزيرا٢قدمت يف  

 ).٢٠١٩مارس / آذار١حىت ( سنوات ١٠كرواتيا متديداً ملدة 

 مركز األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغـام يف      فاد، أ ١٩٩٨- ١٩٩٦أنه خالل الفترة    ويشري الطلب إىل      - ٢
ـ  .  من األراضي الكرواتية ُيشتبه يف احتوائها على ألغام        مربعيلومتر   ك ١٣ ٠٠٠ما يقارب   أن   يةًيا بدا تكروا رب وقد اعُت
ويف الوقـت   . الرقم مغاالة مفرطة يف تقدير املساحة الفعلية للمناطق اليت ُيحتمل فيها وجود أخطار تتعلق باأللغام              هذا  

فيض التقديرات  ، كان بوسعها خت   ١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ٣يف  شفافية  الذي قدمت فيه كرواتيا تقريرها األويل املتعلق بال       
املنطقة اليت  الرقم كامل   ويشمل هذا    .اًمربعيلومتراً   ك ٥ ٩٨٠ اإلجراءات املتعلقة باأللغام إىل ما جمموعه        األولوية ملركز 

اليت يعرف أو يشتبه يف      ناطقوتوجد امل . سجلها املركز الكروايت ملكافحة األلغام     اليت   ١١ ٢٢٨ل حقول األلغام ا  ثلها  مت
 .٢١ل  من مقاطعات كرواتيا ا١٤يف أهنا خطرة 

                                                      

 .قُدِّمت بعد املوعد احملدد لتقدميها وحال ورودها إىل األمانة  *
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فهم أفضل لنطاق املناطق   من أجل   منذ بدء نفاذ االتفاقية يف سعي مستمر        اليت ُبذلت   هود  اجلويشري الطلب إىل      - ٣
ـ انات املتعلقة باملناطق لبيا ينايف املنطق من ا   املنهجي مل  الستبعادونتيجة للمسوحات العامة والتقنية وا    . اخلطرية طرة ـاخل
عـام  يف مربـع  يلـومتر   ك١ ٧٠٠اليت كانت تعترب مناطق خطرة حمتملة ما جمموعه    ناطق  بلغت مساحة امل  ،  ةـاحملتمل
، إىل تقدير ٢٠٠٤دى، يف هناية أ، جرى مسح إقليم مجهورية كرواتيا برمته مما ٢٠٠٤- ٢٠٠٣وخالل الفترة . ٢٠٠٢

 .مربعاًيلومتراً  ك١ ١٧٤بلغ تاليت ُيْعرف أو ُيشتبه يف أهنا خطرة واليت ة ساحامل جملموع أفضل كثرياً

األلغام عن طريق   ساحة اليت شلمتها عمليات إزالة أو خفض        ، حسب املقاطعة، للم   اً سنوي سرداًويقدم الطلب     - ٤
 ،مربعاًيلومتراً   ك ٢٢٦ن  ، أزيلت األلغام من أزيد م     ٢٠٠٧ و ١٩٩٨ويف الفترة املمتدة بني     . التقيناملسح  املسح العام و  

. التقيناملسح  عن طريق املسح العام و     مربعاًيلومتراً  ك ٥٨٣أكثر من   أفرج عن    ٢٠٠٧ و ١٩٩٩ويف الفترة املمتدة بني     
 للـدبابات    مـضاداً  اًـ لغم ١٩ ٨٦٠ لألفراد و   مضاداً  لغماً ٢٦ ٥٧٠مر  ، دُ ٢٠٠٧ و ١٩٩٩ويف الفترة املمتدة بني     

ايـة  د اليت سـجلتها كرواتيـا ب      ١٤ل التنفيذ يف مقاطعتني من املقاطعات ا     اكتمل  و.  ذخرية غري منفجرة   ٢٠٢ ١٦٦و
 .كمناطق خطرية

و يـشتبه يف    أيعـرف    مربعاًيلومتراً  ك ٩٩٧ هناك مساحة تبلغ     ، كان ٢٠٠٧ويشري الطلب إىل أنه يف هناية         - ٥
 مربعة مـن    يلومترات ك ٣,٢٤ك يشمل   ذلأن   إىل   ويشري الطلب أيضاً  .  ال تزال حتتاج إىل املعاجلة     ألغامعلى  احتوائها  

والحظت الدول  . طق احمليطة بالثكنات العسكرية وميادين التدريب واملستودعات التقنية وحمطات الرادار واملطارات          ااملن
أن ) "الفريق احمللِّل"ب يشار إليها فيما يلي (من االتفاقية  ٥ األطراف اليت أسند إليها حتليل الطلبات املقدمة يف إطار املادة         

 . كل سنة منذ بدء نفاذ االتفاقية مطرداًكرواتيا ما فتئت حترز تقدماً

ويشري الطلب إىل أن    ). ٢٠١٩مارس  / آذار ١حىت  ( سنوات   ١٠ ملدة   تطلب كرواتيا متديداً   ،كما ذُكر آنفاً  و  - ٦
 بالرغم من إجناز الكـثري،      كون مساحة كبرية من إقليم كرواتيا ال تزال،       ) أ(: ما يلي  يستند إىل    ةاملطلوبالفترة الزمنية   

 املناطق  - ع املناطق املشتبه يف انطوائها على خماطر        انوأإضافة إىل ضرورة وضع منهجيات ملعاجلة أهم        حمفوفة باملخاطر   
يف  اميكن اكتـساهب  إسقاطات بشأن القدرات اليت     ) ج(ملوارد املالية املتاحة؛    اصوص  خبإسقاطات واقعة   ) ب(؛  رجيةاحل

 .املوارد املاليةطات املتعلقة با لإلسقام وفقاًإزالة األلغجمال 

كوميـة  موال احل األحجم مشكل األلغام يف البداية واحلاجة إىل        ) أ: ( التالية الظروف املعوقة ويشري الطلب إىل      - ٧
لمبادئ ل كون حقول األلغام يف كرواتيا مل تزرع وفقاًو) ب(البنية التحتية لكرواتيا بعد احلرب؛ بناء لعامة أعمال إعادة 

وكون حقول األلغام الكرواتية غري     ) ج(؛  ) األلغام ل سجالت حقو  مسكنظام وضع العالمات و   (العادية  جراءات  اإلو
، وضـفاف األهنـار     يةفقد استخدمت اجلبال، واألراضي الـصخر      (راضيمنبسطة وتتخللها عوائق بسبب طبيعة األ     
وكون تدمري ) ه(؛ بوهةالنبايت يف العديد من املناطق املشوكثافة الغطاء ) د(؛ )كخطوط مواجهة خالل العمليات احلربية

خملفات املتفجرات من مجيع فيها  تتسبب يتالذخائر غري املنفجرة جزء ال يتجزأ من اجلهود الرامية إىل معاجلة املشاكل ال          
 . وقدراتاحلرب ولذلك تتطلب حالة األلغام والتخلص من املعدات املتفجرة بدورها متويالً

فئة حبسب  -  املطلوبةالتمديد كل سنة من سنوات يف  اليت ستعاجل  ساحة يبني حجم امل   ن الطلب جدوالً  ويتضم  - ٨
 مربعة عن طريق ومتراتلي ك٤١٠ويتوقع أن تعاجل ). أي إزالة األلغام واملسح التقين واملسح العام(املنطقة ونوع النشاط 

 خالل السنوات اخلمس األوىل مـن فتـرة         توسط سنوياً يف امل  مربعاًيلومتراً  ك ٥٣مبا يف ذلك ما يقارب      (إزالة األلغام   
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ويتـضمن  . مربعة عن طريق املسح العام    ومترات  لي ك ٢١٠عن طريق املسح التقين، و     مربعاًيلومتراً  ك ٣٧٧، و )التمديد
ا تبقى ائة مم يف امل٥٧ اليت متثل رجيةاملناطق احله بالنسبة إىل إىل أنطلب ويشري ال.  يعرف هذه املصطلحاتالطلب مسرداً

والحظ . طر وإجراءات تشغيلية موحدة   اخأساليب جديدة لتقييم امل   وضع  شتبه يف انطوائها على خماطر، ستُ     ُي مناطق   من
 لكـون   خاطر، نظراً تملة امل  احمل رجيةالفريق احمللِّل أن كرواتيا ركزت على التصدي للتحديات اليت تطرحها املناطق احل           

والحـظ  .  فترة التمديد  الل احلجم، يؤثر على التنفيذ خ     حبسب سيكون أهم عامل،      إحراز تقدم يف هذه املناطق     ضمان
 .خرية التجربة األتفوق بكثري املعدالت اليت أفرزهتااملعدالت السنوية املتوقعة إلزالة األلغام أن  الفريق احمللِّل أيضاً

 ةبنيال، و٢٠١٠  عام حبلول"لغام متاماً األها من أُزيلت" البيوت قد ويشري الطلب إىل أن كرواتيا تعتزم أن تكون           - ٩
  حبلول"زال عنها هتديد األلغام متاماً"ناطق الزراعية قد امل، و٢٠١١  عام  حبلول "زال عنها هتديد األلغام متاماً    "التحتية قد   

 من املروج   "تزيل هتديد األلغام متاماً   "، وأن   ٢٠١٨  عام  حبلول رجية من املناطق احل   "تزيل هتديد األلغام  "، وأن   ٢٠١٣ عام
لوقاية من احلرائق وأجزاء مـن      من حيث ا   من املناطق اليت تكتسي أمهية       "تزيل األلغام "، وأن   ٢٠١٨  عام واملراعي حبلول 

غري  من املستنقعات وضفاف األهنار وغريها من املناطق         "تزيل األلغام " وأن،  ٢٠١٧  عام منتزهاهتا الوطنية والطبيعية حبلول   
ا يتعلق باألهداف املعرب عنها يف الطلب بالنظر إىل تنـوع املـصطلحات    موالحظ الفريق احمللِّل وجود غموض في     . املصنفة

 يف  "متامـاً " لفظـة واالستخدام غري املتسق ل   ) ٥ تعريفاهتا والوفاء بااللتزامات الواردة يف املادة        تفقاليت قد ال ت   (املستخدمة  
 يلـومترات  ك ٣,٢٤ أن األهداف الواردة يف الطلب ال تشمل املنطقة البالغة مساحتها            يضاًوالحظ الفريق احمللِّل أ   . الطلب

 . مربعة احمليطة بالثكنات العسكرية وميادين التدريب واملستودعات التقنية وحمطات الرادار واملطارات

 التقين وإزالة األلغام، حيث نتيجة املسح العام واملسحاليت جيري اإلفراج عنها     إىل األراضي    ويشري الطلب أيضاً    - ١٠
ـ    . جتري إزالة األلغام بالطرق اليدوية وباستخدام الكالب واآلالت         شطبويشري الطلب كذلك إىل املعايري املستخدمة ل

وإضافة إىل ذلك، يشري    .  لألساليب املستخدمة ملراقبة اجلودة وضماهنا      موجزاً ويتضمن الطلب أيضاً  . منطقة مشتبه فيها  
 جتارية ومنظمة غري حكوميـة      ؤسسة م ٢٧توجد   إلزالة األلغام حيث     "منوذج السوق "واتيا تستخدم   الطلب إىل أن كر   

 من أخصائيي إزالة األلغـام      ٦١٠تشغل جمتمعة   و،  تنفيذ عمليات إزالة األلغام وهي تقوم بذلك حالياً       لواحدة معتمدة   
 .كشف املعادن لاًز جها٦٥٣ آلة إلزالة األلغام و٤٥ لكشف األلغام و كلبا٦٩ًوتستخدم 

 حـىت هنايـة فتـرة    ٢٠٠٨ التنفيذ من كمال مليون يورو إل٧٤٠ إىل أنه سيلزم كرواتيا   ويشري الطلب أيضاً    - ١١
ون يورو ـ ملي٢٠ و، مليون يورو للمسح العام٦٠ و،ة األلغام واملسح التقين   ـورو إلزال ـون ي ـ ملي ٦٦٠منها  التمديد،  

 ٢٠٠٧ إىل ١٩٩٨امليزانية احلكومية لكرواتيا كانت خالل الفترة من أن ىل ويشري الطلب كذلك إ. "القياس اجليوديسي"ل 
وخالل .  مليون يورو  ١٨٣,٨املوارد البالغ جمموعها    مجيع   من يف املائة    ٥٦ تروفأهم مصدر لتمويل إزالة األلغام، حيث       

ها يف الفتـرة املمتـدة بـني    بغلأدم ق(  يف املائة من املوارد١٩هذه الفترة، قدم املستثمرون العامون واخلواص الكرواتيون        
مع العلـم أن    ( يف املائة عن طريق البنك الدويل        ٨ يف املائة ومت احلصول على       ١٧املاحنون  يف حني قدم    ) ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢

 ).٢٠٠٣ و١٩٩٨يف الفترة املمتدة بني جمموع القسط الذي وفره املاحنون والبنك الدويل قد مت احلصول عليه 

 ٤٥,٨أو ما متوسطه    ( مليون يورو    ٤٥٨ إىل التزام بتوفري موارد من ميزانية الدولة جمموعها          ويشري الطلب أيضاً    - ١٢
 سيجري احلـصول    هأنكما يشري إىل    . ٢٠١٨ إىل   ٢٠٠٩ يف الفترة املمتدة من      ٥لتنفيذ املادة   ) مليون يورو يف السنة   
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 ٢٠٠٩ املستثمرين الوطنيني، وبني      مليون يورو من   ١٣٢ على ما جمموعه     ٢٠١٨ و ٢٠٠٩ املمتدة بني    اتخالل الفتر 
 من املـاحنني، وبـني      يورو مليون   ٣٠ على   ٢٠١٥ و ٢٠٠٩ مليون يورو من البنك الدويل، وبني        ٢٥ على   ٢٠١٣و

والحظ الفريق احمللِّـل أن التوقعـات املتعلقـة         . ورويب مليون يورو من صناديق االحتاد األ      ٤٠ على   ٢٠١٥ و ٢٠٠٩
. املـاحنني من  احلصول على أموال    جمال  يف  التجربة األخرية    مع    عموماً فقترة التمديد تت  ة ف يبالتمويل من املاحنني يف بدا    

لتنفيذ كومية  يزانية احل املموارد  من    املخصص كما أكد الفريق احمللِّل على التزام كرواتيا مبضاعفة متوسط املبلغ السنوي          
 عن التراجع املتوقع يف التمويـل       للتعويض جزئياً  واالستفادة بشكل أكرب من أموال الشركات العامة واخلاصة          ٥املادة  

 .اخلارجي مع مرور الوقت

فقـد  . ٥ق مكاسب اجتماعية اقتصادية هامة منذ بدء نفاذ االتفاقية نتيجة تنفيذ املادة             ويشري الطلب إىل حتقُّ     - ١٣
مـشروع   يف إطار    يلومتراًك ٢٠٠الطرق وجسور السكك احلديدية، و    يلومتراً من   ك ٤٠األلغام  لت عمليات إزالة    مش

 ٢١من خطوط السكك احلديدية، ويلومتراً ك ٢٠٠لطرق الوطنية واحمللية، ويلومتراً من اك ٣٥٠تشييد طريق رئيسي، و
 على قطاع اًت إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية إجيابيثروأ. من القنوات والسدوديلومتراً ك ٣٠٠حمطة قطار، وأكثر من     

 . اجةالسياحة وتوزيع الطاقة واحلر

 مدينة تعتربها كرواتيا متأثرة بوجود أو ١١٢ فرد ال يزالون يعيشون يف ٨٣٤ ٠٠٠ إىل أن ويشري الطلب أيضاً  - ١٤
يلومتراً ك ٩٩٧ املنطقة البالغة مساحتها ،سب املقاطعة  يصنف، حب  ويتضمن الطلب جدوالً  . األلغام هبا  االشتباه يف وجود  

كافحـة حرائـق الغابـات،      مل اًخطوط/اًنية حتتية، ومناطق زراعية، وطرق     وب ،ساحات و اً دور ما إذا كانت  حسبمربعاً  
 يف املائة من املنطقة املتبقية اليت       ٥٧ متثل   رجيةويشري الطلب إىل أن املناطق احل     . غابية تاتاات ومراعي، ونب  ـومستنقع

ة ما فتئت تنخفض منذ بدء نفاذ  إىل أنه بالرغم من أن معدالت اإلصابات السنويويشري أيضاً. حتتاج إىل معاجلةزال تال 
 خالل فترة التمديد    ٥ تنفيذ املادة    لماكوالحظ الفريق احمللِّل أن إ    . قتلون أو يصابون باأللغام   االتفاقية، ال يزال األفراد يُ    

مواصلة سيمكنها من    جدد و  ايا من عدم سقوط أي ضح      ممكن معقولإىل أقصى حد    املطلوب سيكفل اقتراب كرواتيا     
 .لبلد االقتصادية ل-  ت هامة يف التنمية االجتماعيةتقدمي مسامها

ويتضمن الطلب معلومات هامة أخرى قد تكون مفيدة للدول األطراف يف تقييم الطلب والنظر فيه، مبـا يف                    - ١٥
 املتاحة يف جمال  قدرات  الذلك جمموعة متنوعة من اجلداول اليت تبني حالة العمل والعمل الذي ال يزال ينبغي القيام به و                

وإضافة إىل ذلـك،    . ألغامعلى  كما أتاحت كرواتيا خريطة جلميع املناطق املشتبه يف احتوائها          . إزالة األلغام والضحايا  
 .الوثائق املؤيدة اليت قد تكون ذات أمهية للدول األطرافبتقدم كرواتيا قائمة 

ة حىت قبل بدء نفـاذ      ضخمومطردة   اًوالحظ الفريق احمللِّل أن كرواتيا ال تزال تواجه، بالرغم من بذهلا جهود             - ١٦
يتوقـف،    أن جناح كرواتيا   والحظ الفريق احمللِّل أيضاً   . ٥اماهتا مبوجب املادة    ز الوفاء بالت  يف طريق   هاماً االتفاقية، حتدياً 

  متوسط مسامهتها السنوية إلزالة األلغام وعلى وضع       ةبالرغم من أن اخلطة املقدمة قابلة للتطبيق وطموحة، على مضاعف         
الحظ الفريق احمللِّل أن اخلطط املتضمنة كر آنفاً، مثلما ذُو. ألغامعلى  املشتبه يف احتوائها رجيةمنهجية ملعاجلة املناطق احل

 ميكن احلصول على مزيد من الوضوح من تعريف بعض املصطلحات           هيف الطلب شاملة وتامة، بالرغم من أنه الحظ أن        
 احمليطة بالثكنات ساحاتن امل ممربعة يلومترات ك٣,٢٤ج إزالة األلغام من     األساسية، واستخدامها بشكل متسق وإدرا    
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 يف األهداف املطلوب حتقيقها خالل فترة       العسكرية وميادين التدريب واملستودعات التقنية وحمطات الرادار واملطارات       
 .)١(التمديد

 أن يساعد كـثرياً   جنازها من شأنه     ينبغي إ  يتالسنوية للتقدم ال  راحل األساسية   والحظ الفريق احمللِّل أن سرد امل       - ١٧
ويف هذا الصدد، الحـظ     .  من كرواتيا ومجيع الدول األطراف يف تقييم التقدم احملرز يف التنفيذ خالل فترة التمديد              كالً

 ملناطق يف اجتماعات  اسرد  دثة عن    أن كال الطرفني ميكن أن يستفيد إذا قدمت كرواتيا معلومات حم           الفريق احمللل أيضاً  
 . الدول األطرافاتاللجان الدائمة، ويف املؤمتر االستعراضي الثاين واجتماع

 -  - - -  - 

  

                                                      

 أشارت التحليل، مشروع على التعليق إىل األطراف للدول الثامن االجتماع رئيس وجهها اليت للدعوة استجابة )١(
 مربعاًيلومتراً ك ٩٩٧ مساحتها البالغة املناطق جمموع يف مشمولة مربعة تراتموليك ٣,٢٤ املساحة املذكورة البالغة نأ إىل كرواتيا

  . ذلكإىل وما واملروج والكارست الغاباتك األراضي، من أخرى فئات املساحة يف هذه أُدرجت حيث النظر قيد




