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  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
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 االجتماع التاسع
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨-٢٤جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت١٣البند 
  ٥النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

   الستكمال تدمري األلغاميعد النهائطلب متديد املو
   من االتفاقية ٥ باملادة عمالاملضادة لألفراد 

  موجز تنفيذي
  *مقدَّم من كرواتيا

، بدأت مجهورية كرواتيا تواجه مشكلة األلغام بوصفها واحدة من أصعب عواقب ١٩٩١مع بدء الرتاع يف عام   -١
اً نتيجة خطريتعاين تلوثاً دة من دول عديدة يف خمتلف بقاع العامل العمليات احلربية اليت جرت على أراضيها وأصبحت واح

فما بني . وقد سبب ذلك التلوث وال يزال اضطرابات إنسانية واقتصادية وإمنائية واجتماعية. غري املنفجرةذخائر اللغام واأل
  ويف .  حالة وفاة٢٧٠ حادثاً بسبب األلغام ّمما أسفر عن ١ ٠١٦ شخصاً من ١ ٢٨٠، تضرر ١٩٩٥ و١٩٩١عامي 

وُسجلت كذلك أعداد مرتفعة من .  شخصا٣٣٢ً  حيث بلغ عدد املصابني-اإلصابات ، ُسجل أكرب عدد من ١٩٩٥عام 
يف الفترة ما بني شخصاً  ٣٣٧ صابنييف السنوات اليت سبقت مباشرةً دخول االتفاقية حيز النفاذ، فبلغ عدد املاإلصابات 

ل إىل مناطق زراعية شاسعة وأجزاء من مرافق اهلياكل األساسية وجممَّعات وال يزال الوصو. ١٩٩٨ و١٩٩٦عامي 
  .غري منفجرة أو بسبب االشتباه يف وجودهاالغابات وضفاف األهنار متعذراً حىت يومنا هذا بسبب وجود ألغام أو ذخائر 

الة األلغام ألغراض  وأكدت مجهورية كرواتيا تصميمها على حل مشكلة األلغام بسنِّها القانون اخلاص بإز  -٢
، وبتنفيذها ما تعهدت به من التزامات ١٩٩٨، وبإنشائها املركز الكروايت ملكافحة األلغام يف عام ١٩٩٦إنسانية يف عام 

، إىل جانب حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغامبانضمامها إىل اتفاقية 
ميزانية الدولة وقروض البنك الدويل وتربعات الشركات اخلاصة والعامة يف يف ائمة وثابتة دمصادر متويل ختصيصها 

، تقريرها ١٩٩٩ سبتمرب/ أيلول٣ وقدمت، يف ١٩٩٨مايو / أيار٢٨وصدقت كرواتيا على االتفاقية يف . مجهورية كرواتيا
. مضادة لألفراداحتوائها على ألغام   يف يشتبهأوحتتوي األول عن تدابري الشفافية الذي يتضمن معلومات عن املناطق اليت 

لتدمري أو ضمان تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد اليت ُزرعت موعد هنائي  ك٢٠٠٩مارس / آذار١وُحدد لكرواتيا تاريخ 
  .يف تلك املناطق

  
_______________  

ّ   ق د مت  *  .التقدميه احملدد املوعد وبعد األمانة إىل ورودها حال  ُ
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، حددت كرواتيا بدقة املناطق املشتبه يف كوهنا ملغومة، وخفضت مساحة تلك املناطق بشكل ١٩٩١ عام ومنذ  -٣
ففي البداية، كانت املناطق امللغومة توجد . األلغام ويف عدد ضحاياهاالناجتة عن يف عدد احلوادث اخنفاضاً كبري، وشهدت 

وبعد فترة وجيزة من .  مقاطعة١٢ص ذلك العدد ليصبح فتقل.  مقاطعة٢١ من مقاطعات كرواتيا البالغ عددها ١٤يف 
.  كيلومتر مربع١ ٧٠٠دخول االتفاقية حيز النفاذ، كان جمموع مساحة املناطق املشتبه يف كوهنا ملغومة يربو على 

وُحددت مساحة . ٢٠٠٥ كيلومتراً مربعاً يف عام ١ ١٤٧وبفضل اتباع طرائق مسح حمسَّنة، تقلصت تلك املساحة لتبلغ 
 ١٩٩٨ومتت، ما بني عامي .  كيلومتراً مربعا٩٩٧ًب  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١املناطق املشتبه يف كوهنا ملغومة يف 

 كيلومتراً مربعاً بفضل استخدام ٥٨٣ تقريباً ومت اإلفراج عّما يزيد عن اً مربعاً كيلومتر٢٢٦,٦، إزالة األلغام من ٢٠٠٧و
  .فراج عن األراضياملسح التقين وغري ذلك من طرائق اإل

 ٢٦ ٥٧٠( لغماً ٤٦ ٤٣٠وقد أسفرت عمليات إزالة األلغام اليت ُنفذت حتت رعاية سلطات مدنية عن تدمري   -٤
ودمر اجليش . غري املنفجرة من الذخائر ٢٠٢ ١٦٦وعن تدمري )  لغماً مضاداً للدبابات١٩ ٨٦٠لغماً مضاداً لألفراد و

غري  من الذخائر ٤٤ ٤٠٦ لغماً مضاداً للدبابات، و٢ ٤٧٣مضاداً لألفراد، و لغماً ١ ٨٢٦الكروايت، يف نفس الوقت، 
 لغماً مضاداً لألفراد ٢٨ ٣٩٦ هجمموعما وهكذا، تكون كرواتيا قد دمرت . يف املناطق احمليطة مبرافق عسكريةاملنفجرة 

  .غري املنفجرة من الذخائر ٢٤٦ ٥٧٢ لغماً مضاداً للدبابات، و٢٢ ٣٣٣و

يسجَّل منذ دخول االتفاقية سنوي عدد دىن  وهو أ-األلغام مثانية اإلصابات بسبب ، بلغ عدد ٢٠٠٧ويف عام   -٥
وقد وضعت . إصابة ٥٥الذي بلغ و ١٩٩٩املسجل يف عام اإلصابات مقارنةً بعدد كبرياً حيز النفاذ وميثل اخنفاضاً 

وهي طرائق ومعايري تستند . تهاومراقباجلودة لضمان كرواتيا طرائق ومعايري متطورة إلزالة األلغام وإلجراء املسح التقين و
تشريعي وفقاً إلطار لظروف الوطنية الكرواتية وُوضعت كُيفَت حسب اإىل املعايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام، اليت 

تستبعد ا طريقةً لكي وباإلضافة إىل ذلك، أحدثت كرواتي. نسانية دوَّنته مجهورية كرواتيااإلألغراض لخاص بإزالة األلغام 
  .اليت ال ُتعترب خطرية يف هناية األمرو املناطق املشتبه يف كوهنا ملغومة بثقة

وباإلضافة إىل . إنذار إشارة ١٤ ٥٠٠أكثر من بوضع وقد حّددت كرواتيا مجيع املناطق املشتبه يف كوهنا ملغومة   -٦
التوعية مبخاطر األلغام منذ دخول شكالً من أشكال   التقديرات إىل أن ما يزيد عن مليون شخص قد تلقواشريذلك، ت

، ارضوال تزال أنشطة التوعية مبخاطر األلغام تنفَّذ من خالل تنظيم حماضرات وعروض، ومع. االتفاقية حيز النفاذ
كبيع قسائم إلزالة ُتقام مرة واحدة وإعالنات تلفزية وإذاعية، ومسرحيات، وورشات فنية، إىل جانب أنشطة خاصة 

تثقيفية على مجيع تالميذ الفصل األول يف املدارس االبتدائية وغري ذلك تيبات لغام، ومجع النفايات الورقية، وتوزيع كاأل
  .من املشاريع اليت تنَجز على الصعيدين القطري واحمللي

منذ دخول لوطين على الصعيد انسانية اإلألغراض لكرواتيا يف أنشطة إزالة األلغام تبلغ املوارد اليت استثمرهتا و  -٧
غري أنه ينبغي .  مليون يورو٥٣وقد تربعت جهات ماحنة دولية بأكثر من .  مليون يورو٣١٧أكثر من  االتفاقية حيز النفاذ

 يف البلد، إذ مت احلصول على ٥التأكيد على أن كرواتيا نفسها قد وفّرت اجلزء األكرب من األموال الالزمة لتنفيذ املادة 
وباإلضافة إىل ذلك، تقوم كرواتيا بدور رائد يف حتصيل األموال ألغراض . يورو من ميزانية الدولة مليون ١٧٣أكثر من 

  .إزالة األلغام من البنك الدويل ومن مؤسسات جتارية خاصة وأخرى تابعة للدولة
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.  كيلومتراً مربعا٩٩٧ً، ال تزال املساحة اإلمجالية املقدرة للمناطق اليت يشتبه يف كوهنا ملغومة ذُكر آنفاًومثلما   -٨
 كيلومترات مربعة أبلغ عنها اجليش ٣,٢٤عام والسح امل كيلومتراً مربعاً مت حتديدها عن طريق ٩٩٤تشمل هذه املساحة و

  .وحمطات الرادار واملطاراتستودعات التدريب واملميادين الكروايت حتيط بالثكنات العسكرية و

عشر سنوات من يف غضون  ٥اللتزامات الناشئة عن املادة لكرواتيا امتثال  للظروف اليت تعوق بيانوفيما يلي   -٩
  :تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ

يف وقت سابق، قّدرت األمم املتحدة مساحة املنطقة اليت من احملتمل أن تشكل خطراً : حجم التحدي  )أ(
   إىل٢٠٠٥لك املساحة حبلول عام ويف حني أن كرواتيا قلّصت ت.  كيلومتر مربع١٣ ٠٠٠يف كرواتيا مبا يزيد عن 

 كيلومتراً مربعاً بتطبيق طرائق مسح حمسَّنة، فقد ظلت من بني الدول األطراف اليت هلا أكرب مساحة من املناطق ١ ١٤٧
  .ملغومةاليت ُيعرف أو ُيشتبه يف كوهنا 

قد و.  بوقت قصريدخلت االتفاقية حيز النفاذ بعد انتهاء الرتاع يف كرواتيا: املواردعلى طلب التنافس   ) ب(
هائلة إذ ُسويت باألرض مدن وقرى، وُدمرت اهلياكل األساسية لالتصاالت واخلدمات العامة، عن أضرار احلرب أسفرت 

ومل تكن األنشطة اإلنسانية إالً جزءاً من قدر أكرب من جهود إعادة البناء اليت كان . صاحلة لالستعمالاملصانع مل تعد و
  .جيب القيام هبا

ومل يتوفر إالّ نزر قليل بعالمات متخض الرتاع عن حقول ألغام مل تكن حمددة : طبيعة املناطق امللغومة  ) ج(
حدود حقول األلغام وكانت البيانات املستقاة من الوثائق ُتوضع عالمات ُتعّين ومل . من الوثائق املفيدة اليت تبيِّن مواقعها

وباإلضافة إىل ذلك، رمبا تكون األلغام قد حتولت .  عدد األلغام جمهوالًوكان. وغري دقيقةمنقوصة اخلاصة حبقول األلغام 
 .والتعريةالظروف اجلوية من مكاهنا األول بسبب 

سبب طبيعة التضاريس عوائق كثرية بتتخللها حقول األلغام غري مستوية السطح و: التحديات البيئية  ) د(
وعالوة على ). ت احلربيةطوط مواجهة أثناء العمليا وضفاف األهنار ُتستخدم كخكانت اجلبال واألراضي الصخرية(

فالكثري من حقول األلغام .  الغطاء النبايت الكثيف من بني العوامل الرئيسية اليت حالت دون إحراز تقدم أسرعذلك، كان
 .يف بيئة حارة ورطبة تساعد على منو أوراق النباتات بشكل سريعيقع 

  جزء غري املنفجرة الذخائر : غري املنفجرة يف نفس الوقتالذخائر ضرورة معاجلة املشاكل النامجة عن   )ه(
غري املنفجرة تفرض قيوداً فطلبات التخلص من الذخائر . املتمثلة يف أخطار املتفجراتوسع نطاقاً ال يتجزأ من املشكلة األ

  .وارد بشرية ومالية حمدودةإضافية على م

لألفراد يف املناطق امللغومة استكمال تدمري مجيع األلغام املضادة عشر سنوات من أجل اً لوتطلب كرواتيا متديد  -١٠
املهلة املطلوبة واقعية وطموحة بالنظر إىل حجم املشكلة املتبقية وإىل على أساس أن ) ٢٠١٩مارس / آذار١ حىت أي(

  .لة األلغام واملسحزايف جمايل إ، وإىل القدرة املتاحة ةاملوارد البشرية واملادية واملالية املتوفرة أو املتوقع

اآلن واالجتماعية والبيئية، جنحت اجلهود املبذولة لتنفيذ االتفاقية حىت التبعات اإلنسانية واالقتصادية خبصوص و  -١١
، ويف اجلددضحايا عدد اليف احلد من يف كرواتيا وللتصدي، بوجه أعم، للمشاكل املرتبطة مبخلفات احلرب من املتفجرات 
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ال تزال ومع ذلك، . مكاسب اجتماعية واقتصاديةمن أجل حتقيق إلفراج عن أراض مكنت من ا، واملشردينتسهيل عودة 
  .هناك تبعات إنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية ومن املتوقع أن يتم التصدي هلا أثناء فترة التمديد

 مقاطعات كرواتيا اإلحدى  مقاطعة من١٢ بلدية يف ١١٢ال تزال ُتكتشف مناطق يشتبه يف كوهنا ملغومة  يف و  -١٢
 يف املائة من سكان ١٨ أي - نسمة ٨٣٤ ٠٠٠، الذين يبلغ جمموع عددهم  هذه املناطقوال يزال سكان. والعشرين
ميكن وال .  نسمة من السكان الجئني أو مشردين داخليا٢٢ً ٠٠٠وال يزال زهاء . آثار األلغاممن عانون  ي-كرواتيا 

ومتثل املناطق الزراعية . عودة إىل ديارهم بسبب وجود ألغام أو االشتباه يف وجودهاالالسكان من هؤالء لعدد كبري 
مناطق زراعية تقدر األلغام املزروعة يف فاخلسائر اإلمجالية النامجة عن . قتصادإىل اال امللغومة مشكلة كبرية بالنسبة احلرجيةو
لغابات، فإن قيمة الثروة اخلشبية اليت يتعذر استغالهلا الكرواتية احملدودة للشركة  مليون يورو يف السنة، وحسب ا٤٤ب 

ومع أن كرواتيا . هاوجتديدالغابات عدم إمكانية صيانة عن خسائر إضافية وتنجم .  مليون يورو١٧٨بسبب األلغام تبلغ 
وخاصة ، يةبعض القطاعات الفرعمشكلة األلغام ال تزال تؤثر يف ظروف آمنة للسياحة، فإن  لتهيئة قد أعطت األولوية 

 ١٠٠ومتثل املناطق املشتبه يف كوهنا ملغومة أكثر من . املشتبه يف كوهنا ملغومةاملتبقية سياحة القنص، بسبب طبيعة املناطق 
  .كيلومتر مربع من أراضي احلدائق الوطنية أو احملميات الطبيعية

  :وفيما يلي بعض من أهم جوانبها ،٢٠١٩مارس / آذار١تزاماهتا حبلول ولدى كرواتيا خطة معقولة للوفاء بال  -١٣

: حددت كرواتيا األولويات فيما خيص املناطق املتبقية املشتبه يف كوهنا ملغومة حسب االعتبارات التالية  )أ(
املناطق اليت تؤثر على السالمة، واملناطق اليت تقف حاجزاً أمام تنمية كرواتيا االجتماعية واالقتصادية، واملناطق اليت تضر 

يف اخلطط السنوية إلزالة األلغام، املتعلقة باجلانب التنفيذي األولويات حتديد ويف حني أنه سيتم .  بأشكال أخرىبالبيئة
كرواتيا لنفسها هدفني مها إزالة خطر األلغام من املناطق املعدة لالستيطان البشري وللهياكل األساسية حبلول عام رمست 
  .٢٠١٣لزراعة حبلول عام ، واإلفراج عن مجيع املناطق املعدة ل٢٠١٠

 كيلومترات مربعة من األراضي املشتبه يف كوهنا ملغومة بإزالة األلغام ٤١٠تعتزم كرواتيا اإلفراج عن   )ب(
ووضعت كرواتيا .  كيلومتراً مربعاً عن طريق املسح التقين٣٧٧ كيلومترات مربعة عن طريق املسح العام، و٢١٠منها، و

ستمثل مراحل اإلجناز السنوية احملددة نقاطاً مرجعية و. ن املناطق حسب كل طريقة متبعةحدوداً زمنية سنوية لإلفراج ع
 . أثناء فترة التمديد٥بالغ الدول األطراف بالتقدم احملرز يف تنفيذ املادة إلتستند إليها كرواتيا 

ساحة املشتبه املنوية يف وبناء على حتليل إمكانية القدرات املتوفرة حالياً، تعتزم كرواتيا حتقيق زيادات س  )ج(
 ٥٦ إىل ٢٠٠٨ كيلومتراً مربعاً سيفَرج عنها يف عام ٤٤يف كوهنا ملغومة اليت سيفَرج عنها بإزالة األلغام منها من 

 .٢٠١٠كيلومتراً مربعاً سيفَرج عنها يف عام 

إجراءات  ستطبق ، فإن كرواتياحرجيةاملشتبه يف كوهنا ملغومة تقع يف منطقة ملساحة ونظراً ألن معظم ا  )د(
قدر كبري من أن تفرج عن  وتتوقع كرواتيا. اجلديدة اليت وضعتها ألغراض إجراء املسح العام لتلك املناطقالعمل الدائمة 
التأكد من أهنا بالفعل ليست من خالل ، االستبعادإىل جانب ممارسات اإلجراءات عن طريق تطبيق تلك هذه املساحة 

ناطق امل والتطوير كذلك على اإلفراج عن لبحثوستركز أنشطة ا. االتفاقيةالوارد يف حسب التعريف " منطقة ملغومة"
 .بسرعة أكرباحلرجية 
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تزاماهتا االمتثال الل خالل فترة التمديد، ستواصل كرواتيا ٥أثناء بذل اجلهود الرامية إىل تنفيذ املادة   )ه(
ناطق املشتبه يف كوهنا ملغومة، واستبدال العالمات مجيع املوضع عالمات يف  عن طريق ٥ من املادة ٢مبوجب الفقرة 

 اطقمجيع السكان يف املنالقتضاء وتعميم أنشطة التوعية مبخاطر األلغام على القائمة أو وضع عالمات إضافية حسب ا
 .املشتبه يف كوهنا ملغومة

ة كرواتيا سيكلف مبلغاً إمجالياً  يف مجهوري٥ عليها يف املادة ص أن الوفاء بااللتزامات املنصوات إىلريقدالتشري تو -١٤
ربة موثوقة تقوم على أساس خالسنوية لالحتياجات من األموال إىل صيغ اإلسقاطات وتستند .  مليون يورو٧٤٠يساوي 

التكاليف احلقيقية لإلفراج عن املناطق املشتبه يف كوهنا ملغومة بواسطة جمموعة كاملة من حساب كرواتيا الواسعة يف 
ومن املتوقع أن يتواصل متويل معظم أنشطة إزالة ). واالستبعادلة األلغام، واملسح التقين، واملسح العام، كإزا(الطرائق 
نسانية من ميزانية الدولة الكرواتية حيث ُيتوقع أن تزيد األموال اليت تقدمها الدولة مبرور الوقت من اإلألغراض لاأللغام 
األموالُ اليت تقدَّم أو بل أموال الدولة تلك كمَّتوس. ٢٠١٢ورو يف عام  مليون ي٥٩ إىل ٢٠٠٩ مليون يورو يف عام ٤٤,٥

 حكومية أخرى ومؤسسات تابعة للدولة ومن األموال اليت يقدمها االحتاد األورويب للدول قبل انضمامها جهاتحتصَّل من 
  .ارجإليه ومن البنك الدويل وغريه من املؤسسات املالية ومن اجلهات املاحنة يف الداخل واخل

_ _ _ _ _  


