إستمارات اإلبالغ
وفقا للنقطة ( 2ب) من المادّة  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
* المب ِّلّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة

2016

3

تقققققققوم وزارة القققدّفقققا القققوطقققنقققي بقققالقققكشقققققققققف عقققن مقققخقققلقققفقققات القققحقققرب بقققالقققتقققراب القققتقققونسققققققققي
وتمشققققققيط األرايققققققي التي ققد توجقد بهقا هقذه المخلفقات وتقدميرها واتخقاذ جمي اإلحتيقاطقات الممكنقة لحمقاية
المدنيين من آثارها ،كما تؤ ّمن عمليّة نز األجسققام المتف ّجرة من مخلّفات الحرب (الحرب العالميّة الثانية أسققاسققا)
وتتولّى وحداتها الفنيّة المختصقققة تدميرها وتمشقققيط المسقققاحات التّي قد تحتوذ عليها وذل بالتّنسقققيع م مختلف
األطراف المتداخلة (وزارة الدّاخلية) قصقققققد اتّخاذ التدابير الالزمة للح ّد من تأثيرات هذه البقايا واألجسقققققام وحماية
السكّان المدنيين منها.
المختصققة تلقي اإلشققعارات حول وجود هذه المخلّفات وتقوم بتوجيه
تواصققل هياكل وزارة الدفا الوطني
ّ
الوحدات للتد ّخل والتعامل معها في إطار االستجابة لمقتييات اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليديّة معيّنة
يمكن اعتبارها مفرطة اليّرر أو عشوائيّة األثر وبروتوكوالتها الملحقة.
وخالل السققققققنوات الخمس المنقيققققققية ،قامت الهياكل التقنيّة المختصققققققة بوزارة الدفا الوطني بإثنان
وثالثين وسقققققققبعة مائة وألف ( )1732تدخل لرف وتدمير مخلفات الحرب العالمية الثانية في مختلف مناطع
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.تحرص وزارة القققدفقققا الوطني على تكوين عسقققققققكريين مختصقققققققين في مجقققال إزالقققة المتفجرات
من مخلفات الحرب وتدميرها وفع القواعد األمنية المحددة وفي كنف احترام البروتوكول الخامس الملحع
باتفاقية األسلحة التقليدية.
* أذ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء

2

من

10

االستمارة "ب"
الخطوات المتخذة لتنفيذ المادّة  4من البروتوكول:
تسجيل المعلومات وحفظها ونقلها
* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المب ِّلّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

2016

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة  4والمرفع التقني

ته ّم هذه النقطة الدول األعيقققققققاء في هذا البروتوكول والتي هي أطراف في نزاعات مسقققققققلحة ،حيث
ينتظر منها تسققققققجيل وحفظ المعلومات المتعلقة باسققققققتعمالها ذخائر متفجرة أو ذخائر متفجرة متروكة وتقديم
إيياحات حولها بعد توقف العمليات القتالية لتسهيل إزالتها أو التخلص منها أو تدميرها.
ويتم تسقققققققجيل وحفظ المعلومات المتعلقة بالتدخالت لرف وتدمير المتفجرات من مخلفات الحرب لدى
الجهات المختصة بوزارة الدفا الوطني ،م العلم وأنّ األلغام واألجسام المتفجرة الموجودة بالتراب التونسي
هي من مخلفات الحرب العالمية الثانية ،أماكنها غير معروفة وال يتوفر مخططات زر حولها،
* أذ 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 تأثيرات المتفجرات من مخلفات الحرب

* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المب ِّلّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

2016

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة  5والمرفع التقني
عند العثور على أذ ذخيرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية يتم تأشقققققققيرها من طرف أعوان
الحرس الوطني ويق االتصقققققال بمصقققققالد وزارة الدفا الوطني التي تتدخل في اإلبان ويتم رفعها ونقلها
باعتماد التدابير الوقائية وذل بالليل بإتبا مسقققققققل بعيد عن مناطع العمران في اتجاه أقرب ميدان
مخصص للتحطيمات،
كما أنه تفاديا الحتمال تواجد ذخائر من مخلفات الحرب باألرايقققققي المخصقققققصقققققة لبعث مشقققققاري
أو أنشققطة تنموية جديدة ،يتم تمشققيط هذه األماكن بكاشققفات األلغام للتأكد من خلوها من ذل قبل الشققرو
في األشغال المبرمجة،
أما بخصققققوص العمليات العسققققكرية الجارية يققققد المجموعات اإلرهابية في المناطع الجبلية ،هي
مناطع غير آهلة بالسققكان ومراقبة من طرف التشققكيالت العسققكرية ،ويتم إعالم المدنين بأن هذه المناطع
هي مناطع عمليات عسقققققكرية على غرار منطقة "جبل الشقققققعانبي" (والية القصقققققرين) التي تعتبر منطقة
عمليات عسققكرية مغلقة .لذا فإن المدنيين في مأمن من العبوات الناسققفة التي تقوم المجموعات اإلرهابية
بزرعها ومن الذخائر من مخلفات العمليات الجارية التي من الممكن أنها لم تنفجر.
* أذ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء

4

من

10

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

* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المب ِّلّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة

2016

6

تتع ّهد وزارة الدفا الوطني ومختلف هياكلها حصقققققققر ّيا بمسقققققققؤولية نز األلغام و إزالة المتفجرات
والنبائط .وبالتالي ال توجد بعثات أو منظمات إنسانية تعمل في المجال.
غير أنّه وبالنسقققبة للمن ّ
ظمات والبعثات اإلنسقققانية الناشقققطة في تونس في مجاالت أخرى ،وفي صقققورة
تعرض أفرادهققا إلى حوادث نققاتجققة عن متف ّجرات أو مخلّفققات حرب حمققايققة  ،فققإنّ حمققايتهم تت ّم وفع نفس
ّ
اإلجراءات والتراتيب الكحليّة الجارذ بها العمل والمنطبقة على المواطنين التونسيين.

* أذ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء

5

من

10

االستمارة "هـ"
الخطوات المتخذة لتنفيذ المادّة  7من البروتوكول:
المساعدة المق ّدمة فيما يتعلع بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب
* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المب ِّلّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى أفريل

2016

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة  7من البروتوكول
ت ّمت إزالة وتطهير جمي حقول األلغام المزروعة بالتّراب التونسقققققققي وذل باالعتماد أسقققققققاسقققققققا على
اإلمكانيات الذّاتيّة البشريّة والماديّة لوزارة الدّفا الوطني ،م مساعدة بعض الدول.
هذا ،ويتم تقديم رعاية خاصقققققة وتعوييقققققات مادية مناسقققققبة ليقققققحايا المتفجرات من مخلفات الحرب
في المجاالت الطبية واالجتماعية وإعادة إدماجهم في الحياة المهنية بما يتناسب وحالتهم الصحية.
* أذ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء

6

من

10

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

* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المب ِّلّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة

2016

8

تمثلت المساعدات الخارجية التي تحصلت عليها وزارة الدفا الوطني في إطار دعم المجهود الوطني
إلزالة األلغام ومخلفات الحرب والتربّصقققات والدّورات التكوينيّة في المجال التّي شقققار فيها أفرادها في ما
يلي:
 مشقققققققاركة  20عسقققققققكريا في تربص تكويني في م جال إبطال مفعول العبوات الناسقققققققفة درجة )IEED( 2بإسبانيا من  09إلى  31ماذ ،2015
 مشاركة  06عسكريين في تربص تكوين الحراقين بالجزائر من  21أكتوبر إلى  10ديسمبر ،2015 -تنظيم تربص البحث عن األلغام والمتفجرات بمشقققققققاركة خبراء من المملكة المتحدة من  29جوان إلى

10

جويلية ،2015
 تنظيم تربص حراق مسقققققققتوى  )EOD level 1( 1بمشقققققققققاركققة خبراء من الواليققات المتحققدة األمريكيقققةمن  19نوفمبر إلى  25ديسمبر ،2015
 تنظيم تربص ابطقققال مفعول العبوات النقققاسقققققققفقققة بمشقققققققققاركقققة خبراء من الواليقققات المتحقققدة األمريكيقققةمن  08فيفرذ إلى  18مارس ،2015
 تنظيم تربص البحت عن األلغام والمتفجرات بمشاركة خبراء من فرنسا من  14مارس إلى  01أفريل ،2015 بعققققث مركز امتيققققاز لنز األلغققققام اإلنسققققققققققاني والتعققققامققققل م األجسققققققققققام المشقققققققبوهققققة بتونس( )Tunisian Centre of EOD Excellenceفقققي  30جقققوان  ،2015بقققمشققققققققققاركققققة سققققققققققت دول وهقققي:
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى جانب تونس.
* أذ 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
* المب ِّلّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

2016

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة  9والمرفع التقني
يتم التصرف وخزن ونقل ومراقبة الذخائر المتفجرة واستعمالها والتدرب عليها طبقا للتراتيب
واإلجراءات الجارذ بها العمل بوزارة الدفا الوطني والتي تتوافع م التدابير العامة المنصوص عليها بالجزء
الثالث من المرفع التقني للبروتوكول الخامس من االتفاقية.

* أذ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء

8

من

10

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

* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المب ِّلّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

* الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المادّة

2016

11

تحرص تونس على االلتزام بتع هداتها في هذا المجال .فهي تدعم وتسققققققققاند الم بادرات والجهود
األممية المبذولة للحد من مخاطر وآثار األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.
وعالوة على انيمامها إلى هذا البروتوكول ،فهي عيو في اتفاقية "أوتاوا" حول حظر استعمال
وتخزين وإنتاج ونقل األلغام الميادة لألشخاص وحول تدميرها.
كما أنها حرصقققققت على تشقققققري ممثلين عنها في الملتقيات واالجتماعات والدورات التكوينية التي
يتم تنظيمها من طرف المنظمات الدولية على المسقققققققتوى الدولي واإلقليمي ،من ذل معهد األمم المتحدة
لبحوث نز السققققالح واللجنة الدولية للصققققليب األحمر والمعهد الدّولي للقانون الدّولي اإلنسققققاني بسققققان
ريمو.
كما سققققققققاهمت وزارة ال ّد فا الوطني في تنظيم العديد من الملتقيات في هذا المجال ،على غرار
ا لدورة اإلقليم ية ال ثان ية حول ت عديالت ال قانون ا لدولي للنزا عات المسقققققققل حة من

14

إلى

21

ماذ

2013

بمشقققاركة اللجنة الدولية للصقققليب األحمر ،واحتيقققنت العديد من الدّورات التكوينيّة في المجال (البرنامج
التكويني لمعهد  ،DILSاأليام الدراسيّة بالمدرسة الحربيّة العليا حول القانون ال ّدولي اإلنساني)... ،
* أذ معلومات أخرى ذات الصلة
ال شــيء

9

من

10

االستمارة "ط"
مسائل أخرى ذات صلة

* الطرف المتعاقد السامي  :الجمهورية التونسية
* المب ِّلّغ عن الفترة من

 :أفريل  2015إلى مارس

2016

* أذ معلومات أخرى ذات الصلة

ال شــيء

10

من

10

