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االجتماع الثامن عشر

جنيف 20-16 ،تشرين الثاين/نوفمرب
البند  11من جدول األعمال املؤقت
النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 5
2020

طلببب يد ببد ااج ب ا ببدد لالنتهببام مببن تببدما االمبباض امل ببادة ل براد
و قاً للمادة  5من االتفاقية
موجز تنفيذي

*

مقدض من أوكرانيا
دخلت اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
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(يش ااال إليف ااا فيم ااا يل ااات اتفاقي ااة و وا) حي ااز النف ااا يف وكراني ااا يف  1حزيران/يوني ا  .2006وق ااد التزم اات
وكرانيا ،انضمامفا إىل هذه االتفاقية ،بتدمري مجيع خمزوانت األلغام املضاادة لألفاراد ،املولوثاة مان عفاد
االحتاد السوفيايت سابقاً ،اليت تكدست يف ترساانت القوات املسلحة األوكرانية .ويف عام  ،2007علنت
وكرانيا امتثاهلا الكامل ألحكاام املاادة  5مان اتفاقياة و وا بتقادق تقريرهاا الاوول األول اوجاة املاادة 7
م اان االتفاقي ااة .و ت ااال التقري اار إىل ن ا ال توج ااد من اااو ملغوم ااة خا ااعة لوالي ااة وكراني ااا و واقع ااة حت اات
سيطرهتا حتتوي على لغام مضادة لألفراد .وقد كدت لك التقالير الوونياة السانوية الداادلة يف الفا ة
من  2007إىل  .2013وبناء على لك ،تكون وكرانيا قد وفت الكامل التزاماهتاا اوجاة املاادة  5مان
اتفاقية و وا حبلول عام .2013
شرح أسباب طلب يد د ااج ا دد مبوجب املادة

5

لغم التحدايت األمنية الكبرية الناجتة عن العدوان العساكري الروساات ،ال تازال وكرانياا متقيادة
-2
التزاماهتا الدولية يف جمال اإلجراءات املتعلقة األلغام ،اا يف لك اتفاقية حظر استخدام وختزين وإنتاج
ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام.
وعندما صدقت وكرانيا على اتفاقية و وا يف عاام  ،2005ويف الوقات الاذي دخلات االتفاقياة
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حيز النفا النسبة ألوكرانيا يف عام  ، 2006مل تكن هناك مناو ملغومة مشمولة أبنشطة إزالاة األلغاام.
وقااد ولد يف تقرياار وكرانيااا الساانوي األول الااذي يغطااات الف ا ة ماان  1حزيران/يوني ا  2006إىل  31كااانون

__________
*

قُدم هذا التقرير بعد املوعد النفائات لظروف خالجة عن إلادة اجلفة املقدمة ل .
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األول/ديسمرب
التالية حىت عام .2014
2006

ن ال توجد مناو ملغوماة يف وكرانياا .وُكاد هاذا األمار مارالاً وتكارالاً يف التقاالير

و ف اارز ع اادوان االحت اااد الروس ااات عل ااى وكراني ااا ،ال ااذي ب ااد يف ع ااام  ،2014حال اةً وج اادت فيف ااا
-4
وكرانيااا نفساافا ملزمااة قااانوانً بتنفيااذ حكااام املااادة  5ماان االتفاقيااة .وهلا ذا الساابة ،تطلااة يديااد األجاال
احملاادد هلااا .والساابة يف لااك هااو ن اجلماعااات املساالحة احا ااعة إلدالة االحاات ل الروسااات ،والق اوات
املسا االحة ل حتا اااد الروسا ااات يف األلا ا ااات احملتلا ااة مؤقتا ااً با ااد ت يف زلغ لغا ااام مضا ااادة لألفا اراد يف منطقا اايت
دونيتس ااك ولوهانس ااك .وق ااد نُش اارت تفاص اايل ع اان ه ااذا الو ااع يف التق ااالير الووني ااة ألوكراني ااا يف 2014
و 2015و 2016و 2017و 2018و.2019
وتشري التقديرات األولية اىل ن حنو  8يف املائة من األلا ات (تغطاات مسااحة جمموعفا ا
-5
كيلوم مربع) اليت ُحرلت من إدالة االحت ل يف منطقيت دونيتسك ولوهانسك حتتوي و يشتب يف هنا
حتتااوي علااى لغااام مضااادة لألف اراد و خاارية غااري منفناارة ومتفنارات ماان خملفااات ا اار  .وتقااع املناااو
امللوثة األلغام املضادة لألفراد علاى واول خامل املواجفاة الاذي يشافد يوميااً إو قااً كثيفااً للناريان ،األمار
الذي يعي بدلجة كبرية نشطة إزالة األلغام.
7 000

ويف ااوء م ااا تق اادم ،قُادم يف ع ااام  2018ول ااة لتمدي ااد األج اال النف ااائات اوج ااة امل ااادة  5م اان
-6
االتفاقية ملدة مخس سنوات حىت  1حزيران/يوني .2021
وحاليا ،تقع معظم املنااو امللوثاة األلغاام املضاادة لألفاراد علاى واول خامل ا ادود ،يف مواقاع
-7
تتع اارق لقدا ااف يا ااومات م اان القا اوات املسا االحة التابعا ااة إلدالة االح اات ل الروسا ااات يف منطقا اايت دونيتسا ااك
ولوهانسك ،مما يعقد عملية إزالة األلغام إىل حد كبري.
-8
وإىل جانااة األلغااام املضااادة لألف اراد انليااة الداانع املوجااودة يف املناااو احملاارلةُ ،س انلت يض ااً
حااالت عدياادة تتعلا اسااتخدام جفازة متفناارة يدويااة الداانع ،إ ااافة إىل عادد كبااري ماان الااذخائر غااري
املنفناارة .واكتشااف املفندسااون العسااكريون العاااملون يف صاافوف القاوات املساالحة األوكرانيااة لغامااً ماان
وراز  PMN-2يف املناو احملرلة يف دونيتسك ولوهانسك ،اليت كان حيتلفا سابقاً االحتاد الروسات .ومن
املع ااروف ن ق اوات االحت اااد الروس ااات املس االحة تس ااتخدم انتظ ااام ه ااذا الن ااوغ حتدي ااداً م اان األلغ ااام املض ااادة
لألف اراد .وقااد دماارت وكرانيااا هااذا النااوغ ماان األلغااام املضااادة لألف اراد تاادمريا كااام كمااا ولد يف تقاليرهااا
السانوية .واعتبااالاً ماان عااام  ،2014قاادمت وكرانيااا إىل ا تمااع الاادو مارالاً وتكارالاً وقااائع تتعلا األلغااام
املضادة لألفراد اليت اكتُشفت يف األلا ات األوكرانية احملرلة.
حالة اإلعداد ل عمال املندرجة يف وطار الربامج الوطنية إلزالة االماض
يف  25ك ااانون الثاين/ين اااير  ، 2019دخ اال ق ااانون وكراني ااا مبش ااتن األعم ااال املتعلق ااة األلغ ااام يف
-9
وكرانيااام حيااز النفااا  ،وجتااري حاليااً عمليااة تنفيااذ القااانون يف جمااال اإلجاراءات املتعلقااة األلغااام .ويف 17
يلول/س اابتمرب  ، 2020اعتما ااد برملا ااان وكرانيا ااا تعا اادي ت عل ااى قا ااانون وكرانيا ااا مبشا ااتن األعما ااال املتعلقا ااة
األلغام يف وكرانيام من جل حتسني القانون القائم وإجياد ساس قانوين لو ع برانمج وول لإلجراءات
املتعلق ااة األلغ ااام .وي ااوفر الق ااانون نظام ااً فع اااالً لإلج اراءات املتعلق ااة األلغ ااام يش ااتمل عل ااى هيك اال فق ااات
مبسمل لإلدالة والتنسي ( اهليئة الوونية لإلجراءات املتعلقة األلغام ،ومركز اإلجاراءات املتعلقاة األلغاام،
ومركز إزالة األلغام لألغراق اإلنسانية).
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 -10و ااماانً التباااغ هنااج مش ا ك إزاء تنفيااذ مفااام إزالااة األلغااام وفقااا للمعااايري الدوليااة لإلج اراءات
املتعلقة األلغامُ ،و ع املعيال الوول  DSTU P 8820-1: 2018ماإلجراءات املتعلقة األلغام .عمليات
اإلدالة .حكام ساسيةم وبد العمل ب يف  1نيسان /بريل .2019
 -11وماان جاال تنسااي نشااطة اإلجاراءات املتعلقااة األلغااام ،و ااعت وزالة الاادفاغ األوكرانيااة خطااة
عما اال لتنظا اايم عمليا ااات إزالا ااة األلغا ااام لألغا اراق اإلنسا ااانية يف األلا ا ااات احملا اارلة يف منطقا اايت دونيتسا ااك
ولوهانسك.
 -12وبغية زايدة كفاءة نظام اإلجراءات املتعلقة األلغام يف وكرانيا ،نشتت وزالة الدفاغ األوكرانياة
نظام ااً فع اااالً إلدالة نوعي ااة عملي ااات إزال ااة األلغ ااام ،يش اامل إص اادال ت اافادات ملتعف اادي األعم ااال املتعلق ااة
األلغام ومراقبة جودة عمليات إزالة األلغام.
 -13ويشالك عدد من السلطات األوكرانية يف اإلجراءات املتعلقة األلغام ،اا يف لك وزالة الدفاغ
ودائ اارة الطا اوال ا كومي ااة يف وكراني ااا .وينش اامل يضا ااً يف جم ااال اإلجا اراءات املتعلق ااة األلغ ااام ع اادد ما اان
الوكاالت ا كومية املعنية األخرى ،هات دائرة األمن األوكرانية ،والشروة الوونية األوكرانية ،ودائرة حرس
ا دود األوكراين ،والدائرة ا كومية للنقل احاص يف وكرانيا ،وا رس الوول األوكراين.
 -14وهتادف اجلفاود الرئيساية إىل إزالااة األلغاام مان اهلياكال األساسااية ا يوياة يف منطقايت دونيتسااك
ولوهانسك ،اا يف لك خطوط الكفراء ،و انبية الغاز واملياه ،وحمطاات تولياد الطاقاة ا رالياة ،فضا ً
عن األلا ات الزلاعية والطرق والسكك ا ديدية.
 -15ويوجا ااد يف وكرانيا ااا مخا ا س منظما ااات غا ااري حكوميا ااة تنشا اامل يف جما ااال إزالا ااة األلغا ااام لألغا اراق
اإلنسااانية ،هااات منظمااة مهااالو ترسااتم ،وا موعااة الدااركيااة إلزالااة األلغااام ،واملؤسسااة السويسارية إلزالااة
اوميني ماان وكرانيااا إىل عمليااات إزالااة األلغااام ،ااا
األلغااام .ومنااذ عااام  ،2019انضاام مشااغ ن غااري حكا ر
تااركة ( Demining Solutionsحلااول إلزالااة األلغااام) وفري ا إزالااة األلغااام يف وكرانيااا (وتعماال املنظمتااان
بتمويل من املاحنني فقمل).
 -16ونتينة إلجراءات إزالة األلغام يف عاام  ،2019جارى تساليم  24منطقاة مط ةفارة تغطاات مسااحة
إمجالية تبلغ حنو  170هكتالاً إىل ممثلات السلطات احمللية.
املوارد املالية والتقنية اليت ميكن استخدامها لتدما االماض امل ادة ل راد يف املناطق امللمومة
 -17تاُوفةر املاوالد الاايت يااول عمليااات إزالااة األلغااام املضااادة لألفاراد وتاادمريها يف املناااو امللغومااة ماان
ددااة للساالطات ا كوميااة واملفااالز العسااكرية املعنيااة هااذه العمليااات خ ا ل الساانة
نفقااات امليزانيااة املخ ة
املالية.
الظروف اليت تليق قدرة أوكرانيا على تدما مجيع االماض امل ادة ل راد يف املناطق امللمومة
 -18ال تساايطر وكرانيااا حاليااً علااى األلا ااات احملتلااة مؤقتااً يف منطقاايت دونيتسااك ولوهانسا ك ،وهااات
ال تساايطر يض ااً علااى مجفولي ااة القاارم املتمتع ااة ا كاام ال ااذايت ومدينااة سيفاس ااتوبول .ويف الوقاات نفس ا ،
تتساابة املواجفااات العسااكرية اجلاليااة يف دونباااس يف تاارق وكرانيااا واألعمااال العدائيااة املسااتمرة يف زايدة
تلااوا األلا ااات علااى وااول خاامل املواجفااة .وملااا كاناات ق اوات االحاات ل الروسااية يف منطقاايت دونيتسااك
ولوهانسااك تسااتخدم األلغااام املضااادة لألفاراد بدااولة غااري منتظمااة والانتقائيااة ،فرنا يتعااذل تقاادير حناام
التلوا بتلك األلغام وحتديد مجيع املناو امللغومة .ومن مث ،يستحيل ترتية الربامج الوونية ات الدلة
إلزالة هذه األلغام ،وحتديد املوالد ال زمة ،وتنفيذ عمال اإلزالة الكامل.
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 -19وسا اايبد نا اازغ األلغا ااام ما اان ها ااذه األلا ا ااات بعا ااد انتفا اااء األعما ااال العدائيا ااة ،وانسا ااحا قا اوات
االحات ل الروسااية ،واسااتعادة النظااام الدساتولي ،واسا داد وكرانيااا لساايطرهتا علاى مجيااع لا اايفا ،اااا يف
لك على حدود الدولة مع االحتاد الروسات.
 -20زد على لك ن االحتااد الروساات يارفق تقادق ي معلوماات عان مدادل دوي التفناريات يف
برزخ القرم ويف إقليم مجفولية القرم املتمتعة ا كم الذايت.
رتة التمد د املطلوب
 -21تطلااة وكراني ااا يدي ااد األج اال احملاادد هل ااا اوج ااة امل ااادة  5ماان اتفاقي ااة و وا لف ا ة س اانتني ( ي
حا ااىت  1كا ااانون األول/ديسا اامرب  )2023تا اريطة إهنا اااء األعما ااال العدائيا ااة ،واسا ااتعادة النظا ااام الدسا ااتولي،
واس داد السيطرة الكاملة على األلا ات احملتلة ،اا يف لك على حدود الدولة بني وكرانيا واالحتاد الروسات.
اآلاثر اإلنسانية واالجتماعية واالقتصاد ة والبيئية للتمد د املقرتح
 -22يُتوقةاع ن يساااعد تنفيااذ جمموعااة املفااام الراميااة إىل التاادمري الكاماال لأللغااام املضااادة لألف اراد يف
حتقي ما يلات:
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''1

ا د من املخااور املرتبطاة األلغاام واملتفنارات مان خملفاات ا ار النسابة للمادنيني
يف وكرانيا؛

''2

هتيئة بيئة آمنة ،وا د من أتثري املواد املتفنرة على البيئة؛

''3

زايدة االستخدام انمن للمناو واهلياكل األساسية املط ةفرة لألغراق االقتدادية؛

''4

خف ا ااق عا ا اادد اإلص ا اااات يف صا ا اافوف الس ا ااكان املا ا اادنيني بدلج ا ااة كبا ا اارية ،وإيدا ا ااال
الشحنات اإلنسانية دون عوائ  ،ال سيما إىل املقيمني القر من خمل املواجفة ويف
األلا ات احملتلة مؤقتاً يف منطقيت دونيتسك ولوهانسك؛

''5

حتسني إمكانية حدول الساكان املادنيني علاى السالع واحادمات األساساية ووصاوهلم
إىل األلا ات الزلاعية واهلياكل األساسية والغاات واألهنال ومراف ال ويح ،مماا سايؤثر
إجيابياً يف حركة اهلنرة الداخلية للسكان؛

''6

او املؤترات االقتدادية ،وال سيما زايدة اإلنتاج الزلاعات وا يواين؛

''7

وص ا ااول العما ا ال دون ع ا ااائ إىل املش ا ااروعات االقتد ا ااادية واملؤسس ا ااات واملنظم ا ااات،
ووسائل االتدال وغري لاك مان احادمات واملرافا ات األ ياة احاصاة ،فضا ً عان
تعزيز األمن البيئات؛

''8

تطفري ال بة واملياه امللوثة نتينة تفنري القذائف واألجفزة املتفنرة واأللغام؛

''9

ا د من األ رال امل تبة عن حاالت الطوال املرتبطة األلغام واملواد املتفنرة.
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