إستمارات اإلبالغ
وفقا للنقطة ( 2ب) من الما ّدة  10من البروتوكول ومقرر المؤتمر
األول لألطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول الخامس
(كما إعتمدها المؤتمر األول في جلسته العامة الثانية
التي عقدت في  5تشرين الثاني/نوفمبر )2007

* الطرف المتعاقد السامي

 :الجمهورية التونسية

* جهة (جهات) االتصال الوطنية

 :وزارة الشؤون الخارجية

:
 الهــاتف:
 الفــاكس -البريد اإللكتروني :

* تاريخ اإلبالغ

:

يمكن إتاحة هذه المعلومات إلى أطراف أخرى مهتمة ومنظمات ذات صلة
نعم
ال
جزئياً ،االستمارات التالية فقط:
ألف □

باء □

جيم □

دال □

هاء □

واو □

زاي □

حاء □

طاء □

1

من

10

االستمارة "أ"
الخطوات المتخذة لتنفيذ المادّة  3من البروتوكول:
إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب
أو التخلص منها أو تدميرها

* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المبلِّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة

2016

3

تقووووووووووم وزارة الووووووووودّفا الووووووووووطني بالكشوووووووووف عووووووووون مخلفوووووووووات الحووووووووورب بوووووووووالتراب التونسوووووووووي
وتمشوويط األرا ووي التووي قوود توجوود بهووا هووذه المخلفووات وتوودميرها واتخوواذ جميووم اإلحتياطووات الممكنووة لحمايووة
المتفجرة من مخ ّلفات الحرب (الحرب العالم ّية الثانيوة أساسوا)
المدنيين من آثارها ،كما تؤ ّمن عمل ّية نز األجسام
ّ
وتتولّى وحداتها الفن ّية المختصة تدميرها وتمشيط المساحات ال ّتي قد تحتوو عليهوا وذلوا بال ّتنسوي موم مختلوف
األطراف المتداخلة (وزارة الدّاخلية) قصد ا ّتخاذ التدابير الالزمة للح ّد مون تويثيرات هوذه البقايوا واألجسوام وحمايوة
الس ّكان المدنيين منها.
صة تلقي اإلشعارات حول وجود هوذه المخلّفوات وتقووم بتوجيوه
تواصل هياكل وزارة الدفا الوطني المخت ّ
ّ
للتدخل والتعامل معها في إطار االستجابة لمقت يات اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليد ّية مع ّينة
الوحدات
يمكن اعتبارها مفرطة ال ّ رر أو عشوائ ّية األثر وبروتوكوالتها الملحقة.
وخووالل السوونوات الخمووس المنق ووية ،قامووت الهياكوول التقن ّيووة المختصووة ب ووزارة الوودفا الوووطني بنثنووان
وثالثوين وسوبعة مائوة وألووف ( )1732تودخل لرفوم وتوودمير مخلفوات الحورب العالميوة الثانيووة فوي مختلوف منوواط
التراب التونسي تم خاللها تدمير ثالث وسبعون وخمس وألفي ( )2073قذيفة ،موزعة كاآلتي:
 سنة  261 :2011تدخل تم خاللها تدمير  302قذيفة من مخلفات الحرب، سنة  322 :2012تدخل تم خاللها تدمير  291قذيفة من مخلفات الحرب، سنة  453 :2013تدخل تم خاللها تدمير  499قذيفة من مخلفات الحرب، سنة  344 :2014تدخل تم خاللها تدمير  474قذيفة من مخلفات الحرب، سنة  352 :2015تدخل تم خاللها تدمير  507قذيفة من مخلفات الحرب.تحووورص وزارة الووودفا الووووطني علوووى تكووووين عسوووكريين مختصوووين فوووي مجوووال إزالوووة المتفجووورات
من مخلفات الحرب وتدميرها وفو القواعود األمنيوة المحوددة وفوي كنوف احتورام البروتوكوول الخوامس الملحو
باتفاقية األسلحة التقليدية.
* أ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء
2

من

10

االستمارة "ب"
الخطوات المتخذة لتنفيذ الما ّدة  4من البروتوكول:
تسجيل المعلومات وحفظها ونقلها
* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المبلِّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

2016

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة  4والمرف التقني

تهو ّم هووذه النقطووة الودول األع وواء فووي هووذا البروتوكوول والتووي هووي أطووراف فوي نزاعووات مسوولحة ،حيووث
ينتظر منهوا تسوجيل وحفوظ المعلوموات المتعلقوة باسوتعمالها ذخوائر متفجورة أو ذخوائر متفجورة متروكوة وتقوديم
إي احات حولها بعد توقف العمليات القتالية لتسهيل إزالتها أو التخلص منها أو تدميرها.
ويتم تسجيل وحفظ المعلوموات المتعلقوة بالتودخالت لرفوم وتودمير المتفجورات مون مخلفوات الحورب لودى
الجهات المختصة بوزارة الدفا الوطني ،مم العلم وأنّ األلغام واألجسام المتفجرة الموجودة بوالتراب التونسوي
هي من مخلفات الحرب العالمية الثانية ،أماكنها غير معروفة وال يتوفر مخططات زر حولها،
* أ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء

3

من

10

االستمارة "ج"
الخطوات المتخذة لتنفيذ المادّة  5من البروتوكول:
التحوطات األخرى المتعلقة بحماية السكان والمدنيين من األفراد واألشياء
الخاصة بهم من تيثيرات المتفجرات من مخلفات الحرب

* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المبلِّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

2016

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة  5والمرف التقني
عنوود العثووور علووى أ ذخيوورة موون مخلفووات الحوورب العالميووة الثانيووة يووتم تيشوويرها موون طوورف أعوووان
الحرس الوطني ويقم االتصال بمصوال وزارة الودفا الووطني التوي تتودخل فوي اإلبوان ويوتم رفعهوا ونقلهوا
باعتموواد التوودابير الوقائيووة وذلووا بالليوول بنتبووا مسوولا بعيوود عوون منوواط العمووران فووي اتجوواه أقوورب ميوودان
مخصص للتحطيمات،
كمووا أنووه تفاديووا الحتمووال تواجوود ذخووائر موون مخلفووات الحوورب باألرا ووي المخصصووة لبعووث مشوواريم
أو أنشطة تنموية جديدة ،يتم تمشيط هذه األماكن بكاشفات األلغام للتيكد من خلوها مون ذلوا قبول الشورو
في األشغال المبرمجة،
أما بخصووص العمليوات العسوكرية الجاريوة

ود المجموعوات اإلرهابيوة فوي المنواط الجبليوة ،هوي

مناط غير آهلة بالسكان ومراقبة من طرف التشكيالت العسكرية ،ويتم إعالم المدنين بوين هوذه المنواط
هي مناط عمليوات عسوكرية علوى غورار منطقوة "جبول الشوعانبي" (واليوة القصورين) التوي تعتبور منطقوة
عمليات عسكرية مغلقة .لذا فنن المدنيين في ميمن من العبوات الناسفة التي تقووم المجموعوات اإلرهابيوة
بزرعها ومن الذخائر من مخلفات العمليات الجارية التي من الممكن أنها لم تنفجر.
* أ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء

4

من

10

االستمارة "د"
الخطوات المتخذة لتنفيذ المادّة  6من البروتوكول:
أحكام تتعل بحماية البعثات والمنظمات اإلنسانية
من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب

* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المبلِّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة

2016

6

تتع ّهوود وزارة الوودفا الوووطني ومختلووف هياكلهووا حصوور ّيا بمسووؤولية نووز األلغووام و إزالووة المتفجوورات
والنبائط .وبالتالي ال توجد بعثات أو منظمات إنسانية تعمل في المجال.
غير أ ّنه وبالنسبة للمن ّظمات والبعثوات اإلنسوانية الناشوطة فوي توونس فوي مجواالت أخورى ،وفوي صوورة
متفجوورات أو مخلّفووات ح ورب حمايووة  ،فووننّ حمووايتهم تووت ّم وف و نفووس
تعو ّورأ أفرادهووا إلووى حوووادث ناتجووة عوون
ّ
اإلجراءات والتراتيب الكحل ّية الجار بها العمل والمنطبقة على المواطنين التونسيين.

* أ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء

5

من

10

االستمارة "هـ"
الخطوات المتخذة لتنفيذ الما ّدة  7من البروتوكول:
المساعدة المق ّدمة فيما يتعل بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب
* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المبلِّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى أفريل

2016

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة  7من البروتوكول
ت ّمووت إزالووة وتطهيوور جميووم حقووول األلغووام المزروعووة بووال ّتراب التونسووي وذلووا باالعتموواد أساسووا علووى
اإلمكانيات ال ّذات ّية البشر ّية والماد ّية لوزارة الدّفا الوطني ،مم مساعدة بعأ الدول.
هووذا ،ويووتم تقووديم رعايووة خاصووة وتعوي ووات ماديووة مناسووبة ل ووحايا المتفجوورات موون مخلفووات الحوورب
في المجاالت الطبية واالجتماعية وإعادة إدماجهم في الحياة المهنية بما يتناسب وحالتهم الصحية.
* أ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء

6

من

10

االستمارة "و"
الخطوات المتخذة لتنفيذ المادّة  8من البروتوكول:
التعاون والمساعدة

* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المبلِّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة

2016

8

تمثلووت المسوواعدات الخارجيووة التووي تحصوولت عليهووا وزارة الوودفا الوووطني فووي إطووار دعووم المجهووود
الوطني إلزالة األلغام ومخلفات الحرب والتر ّبصات والدّورات التكوين ّية في المجال ال ّتي شوارا فيهوا أفرادهوا
في ما يلي:
 مشووواركة  20عسوووكريا فوووي توووربص تكوووويني فوووي مجوووال إبطوووال مفعوووول العبووووات الناسوووفة درجوووة )IEED( 2بنسبانيا من  09إلى  31ما ،2015
 مشاركة  06عسكريين في تربص تكوين الحراقين بالجزائر من  21أكتوبر إلى  10ديسمبر ،2015 -تنظيم تربص البحث عون األلغوام والمتفجورات بمشواركة خبوراء مون المملكوة المتحودة مون  29جووان إلوى

10

جويلية ،2015
 -تنظووويم توووربص حووورا مسوووتوى

level 1( 1

 )EODبمشووواركة خبوووراء مووون الواليوووات المتحووودة األمريكيوووة

من  19نوفمبر إلى  25ديسمبر ،2015
 تنظوووويم تووووربص ابطووووال مفعووووول العبوووووات الناسووووفة بمشوووواركة خبووووراء موووون الواليووووات المتحوووودة األمريكيووووةمن  08فيفر إلى  18مارس ،2015
 تنظيم تربص البحت عن األلغام والمتفجرات بمشاركة خبراء من فرنسا من  14مارس إلى  01أفريل ،2015 بعوووووووث مركوووووووز امتيووووووواز لنوووووووز األلغوووووووام اإلنسووووووواني والتعامووووووول موووووووم األجسوووووووام المشوووووووبوهة بتوووووووونس(Excellence

EOD

of

Centre

 )Tunisianفوووووي  30جووووووان  ،2015بمشووووواركة سوووووت دول وهوووووي:

الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى جانب تونس.
* أ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء
7

من

10

االستمارة "ز"
الخطوات المتخذة لتنفيذ المادّة  9من البروتوكول:
التدابير الوقائية العامة

* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المبلِّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

2016

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة  9والمرف التقني
يتم التصرف وخزن ونقل ومراقبة الذخائر المتفجرة واستعمالها والتدرب عليها طبقا للتراتيب
واإلجراءات الجار

بها العمل بوزارة الدفا الوطني والتي تتواف مم التدابير العامة المنصوص عليها

بالجزء الثالث من المرف التقني للبروتوكول الخامس من االتفاقية.

* أ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء

8

من

10

االستمارة "ح"
الخطوات المتخذة لتنفيذ المادّة  11من البروتوكول:
االمتثـال

* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المبلِّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة

2016

11

تحوورص تووونس علووى االلتووزام بتعهووداتها فووي هووذا المجووال .فهووي توودعم وتسوواند المبووادرات والجهووود
األممية المبذولة للحد من مخاطر وآثار األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.
وعالوة على ان مامها إلى هذا البروتوكول ،فهي ع و في اتفاقية "أوتاوا" حول حظر اسوتعمال
وتخزين وإنتاج ونقل األلغام الم ادة لألشخاص وحول تدميرها.
كما أنها حرصت على تشريا ممثلوين عنهوا فوي الملتقيوات واالجتماعوات والودورات التكوينيوة التوي
يتم تنظيمها من طرف المنظمات الدولية على المسوتوى الودولي واإلقليموي ،مون ذلوا معهود األموم المتحودة
لبحوووث نووز السووالح واللجنووة الدوليووة للصووليب األحموور والمعهوود ال ودّولي للقووانون ال ودّولي اإلنسوواني بسووان
ريمو.
كمووا سوواهمت وزارة الودّفا الوووطني فووي تنظوويم العديوود موون الملتقيووات فووي هووذا المجووال ،علووى غوورار
الوودورة اإلقليميووة الثانيووة حووول تعووديالت القووانون الوودولي للنزاعووات المسوولحة موون  14إلووى  21مووا

2013

بمشاركة اللجنة الدولية للصليب األحمر ،واحت ونت العديود مون الودّورات التكوين ّيوة فوي المجوال (البرنوام
التكويني لمعهد  ،DILSاأليام الدراس ّية بالمدرسة الحرب ّية العليا حول القانون الدّولي اإلنساني)... ،
* أ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء

9

من

10

االستمارة "ط"
مسائل أخرى ذات صلة

* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المبلِّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

2016

* أ معلومات أخرى ذات الصلة

ال شــيء

10

من

10

