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*** بيیانن صحفي ***  
 1 (توقيیت غريینتش+10:00 (يیحظر االنشرقبل االساعة 

2013نوفمبر/تشريین االثاني 28    

 اانحسارر كبيیر في االخسائر االبشريیة بسبب ااأللغامم٬، إإنقاذذ االكثيیر من ااألررووااحح٬، تزاايید جهھودد االتطهھيیر٬، ووتمويیل
 لكن استخدام ا#لغام ا"ضادة ل$فراد في اليمن ومنمكافحة ااأللغامم يیرتفع لدررجة غيیر مسبوقة 

قِبل عدد ضئيل أخر من الدول والجماعات ا"سلحة يتطلب ا"واجهة على وجه السرعة

)2013 نوفمبر/تشريین االثاني 28(جنيیف٬، 
  أأددنى عددد من االخسائر االبشريیة االجديیدةة٬، ووأأعلى حجم لتطهھيیر ااألررااضي االملوثة باأللغامم٬، ووأأعلى معدلل تمويیل عالمي2012 شهھد عامم 

قاً  ووذذلك ططـب غامم٬،  غام لمكاـفحة ااألـل رير ـمرصد ا"ـل وواالذيي2013لتـق غامم٬،  يیة لـحظر ااألـل لة االدووـل عن االحـم سنويي يـیصدرر  أأحدثث تـقريیر     
صدرر االيیومم في جنيیف.

 ووصرحح جيیف آآبراامسونن االمحررر االرئيیسي للتقريیر وومديیر االبراامج في مرصد ااأللغامم وواالذخائر االعنقودديیة: "يیشيیر ااستمراارر اانحسارر
  في االوفاء بوعدهھھھا ااألساسي االذيي يیتلخص في إإنهھاء1997أأعداادد االخسائر االبشريیة االجديیدةة إإلى مدىى نجاحح معاهھھھدةة حظر ااأللغامم لعامم 

  يیعد أأددنى من نصف عددد االحوااددثث االيیوميیة2012 ووفيیاتت يیوميیاً لعامم 10االضررر االذيي تؤدديي إإليیهھ هھھھذهه ااألسلحة". ووأأضافف: "معدلل 
 خساررةة بشريیة يیوميیة".٬25، ووكانن االمعدلل االيیومي ووقتهھا 1999االمماثلة ووقت أأنن بدأأ االمرصد في تسجيیل االخسائر االبشريیة عامم 

  اانخفضت االخسائر االبشريیة االتي تؤدديي إإليیهھا ااأللغامم ووااألجهھزةة االمتفجرةة االمرتجلة االتي تتفعل بوااسطة االضحيیة2012ووفي عامم 
 حالة في عامم ..4474 حالة على مستوىى االعالم مقاررنة بـ 3628وومخلفاتت االذخائر االعنقودديیة وومخلفاتت االحربب االمتفجرةة إإلى إإجمالي 

٬1999، ووهھھھو ما يیعد أأددنى مستوىى منذ عامم 2011

 كما اانحسر ااستعمالل ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد بشكل كبيیر نتيیجة لمعاهھھھدةة حظر ااأللغامم٬، لكنهھ لم يیتوقف بشكل تامم. ووكانن من االمثيیر للقلق
  على أأنن قوااتت موااليیة للحكومة االيیمني٬، ووهھھھي ددوولة ططرفف في معاهھھھدةة حظر ااأللغامم٬، ززررعت2013بشكل خاصص ظظهھورر أأددلة في عامم 

 .وويیعد ااستخداامم ااأللغامم في االيیمن هھھھو أأوولل ااستخداامم مؤكد من نوعهھ أللغامم مضاددةة لألفراادد2011ااآلالفف من ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد عامم 
 من قِبل ددوولة عضو في االمعاهھھھدةة (تُعرفف أأيیضاً بمسمى "ددوولة ططرفف"). كما أأنن مزااعم ااستعمالل ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد مستمرةة في

االظهھورر في ددوولل أأططراافف هھھھي: جنوبب االسودداانن وواالسودداانن ووتركيیا.

 ووبموجب االمعاهھھھدةة فإنن االدوولل ااألططراافف محظورر عليیهھا ااستعمالل ووإإنتاجج ووتخزيین وونقل ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد. وولقد أأددىى ااستعمالل
  خساررةة بشريیة263 خساررةة بشريیة٬، على ااألقل٬، في صفوفف االمدنيیيین. ووإإجماال٬ً، تم تسجيیل 15ااأللغامم في بني جاررموسس باليیمن إإلى 

.2011 حالة فحسب في عامم 19 مقاررنة بـ 2012جرااء ااأللغامم/مخلفاتت االحربب االمتفجرةة في االيیمن خاللل عامم 
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 : "االدوولل ااألططراافف2013ووقالل مارركك هھھھيیزنايي٬، باحث أأوولل في هھھھيیومن رراايیتس ووووتش وومحررر سيیاسة االحظر في تقريیر مرصد ااأللغامم 
 مُلزمة بالتحقيیق في ااستعمالل ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد وومحاسبة االمسؤووليین عن ااالنتهھاكاتت". ووتابع: "على االيیمن أأيیضاً أأنن يیتحركك

سريیعاً لنزعع ااأللغامم وومنع ووقوعع االمزيید من االخسائر االبشريیة".

 كما لجأتت قوااتت حكوميیة في ددوولتيین غيیر أأططراافف في االمعاهھھھدةة – هھھھما سورريیا ووميیانمارر – إإلى ااستعمالل ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد عامي
 . ووقامت جماعاتت مسلحة من غيیر االدوولل في أأفغانستانن ووكولومبيیا ووميیانمارر ووباكستانن ووسورريیا ووتايیالند ووتونس2013 وو2012

 ٬، ووهھھھو أأعلى عددد لدوولل فيیهھا جماعاتت مسلحة من غيیر االدوولل تستخدمم ااأللغامم في2013ووااليیمن باستعمالل أألغامم مضاددةة لألفراادد في عامم 
 ااألعواامم االخمسة االماضيیة. كذلك لجأتت قوااتت عسكريیة في منطقة ناغوررنو-كاررااباخخ االمتناززعع عليیهھا إإلى ااستخداامم ااأللغامم االمضاددةة

.2013لألفراادد في عامم 

رقم قياسي جديد في جهود التطهير والدعم

  كيیلومتر مربع من ااألررااضي االملوثة باأللغامم٬، ووذذلك من خاللل جهھودد االتطهھيیر وواالمسح –281 تم إإططالقق ما ال يیقل عن 2012في عامم 
  أألف لغم مضادد لألفراادد. كما تم تطهھيیر240  - مع تدميیر ما ال يیقل عن 2011 كيیلومتر مربع على ااألقل عامم 190بعد أأنن كانن االرقم 

 . فعلى2011 كيیلومتر مربع على ااألقل عامم 233 – بعد أأنن كانن االرقم 2012 كيیلومتر مربع من مناططق االمعارركك في عامم 245نحو 
 3.3 كيیلومتر مربع تقريیباً من خاللل جهھودد االتطهھيیر وواالمسح ووتم نزعع أأكثر من 1981مداارر االسنوااتت االعشر االماضيیة٬، تم ااإلفرااجج عن 

مليیونن لغم من ااألررضض.

 10 من االمعاهھھھدةة فإنن على االدوولل ااألططراافف تطهھيیر االمناططق االمعرووفف تلوثهھا باأللغامم على أأررااضيیهھا٬، خاللل 5ووبموجب االماددةة 
  (جمهھورريیة االكونغو٬، االداانمركك٬، غامبيیا٬، ااألررددنن٬، أأووغنداا) ووهھھھناكك2012سنوااتت. ووقد أأعلنت خمس ددوولل إإتمامم أأعمالل االتطهھيیر في عامم 

 ثالثث ددوولل أأخرىى على ااألقل من االمتوقع أأنن تعلن عن إإتمامم االتطهھيیر في ااجتماعع االدوولل ااألططراافف ااألسبوعع االمقبل هھھھي: بوتانن وواالمجر
ووفنزوويیال

  مليیونن ددووالرر تم ضخهھا لصالح االجهھودد االدووليیة وواالوططنيیة لمكافحة681 أأسهھم االمانحونن وواالدوولل االمتضرررةة بمبلغ 2012ووفي عامم 
  مليیونن ددووالرر.وو سجل19 بوااقع 2011ااأللغامم٬، ووهھھھو أأكبر مبلغ إإجمالي من نوعهھ يیُسجل على ااإلططالقق٬، وويیفوقق ما تم إإنفاقهھ عامم 

 . فضالً عن ذذلك٬، فقد2011 مليیونن ددووالرر مقاررنة بعامم 30 مليیونن ددووالرر٬، بزيیاددةة بوااقع 497االتمويیل االدوولي من االمانحيین ووحدهه مبلغ 
  لصالح جهھودد مكافحة ااأللغامم في تسع عمليیاتت حفظ2012 مليیونن ددووالرر عامم 113ووفرتت االجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة أأكثر من 

25 بوااقع ٪2011االسالمم٬، بزيیاددةة عن عامم 

 2011،٬ عما قدموهه عامم 2012على أأنهھ لم تزدد جميیع االدوولل من ددعمهھا لمكافحة ااأللغامم. فقد أأسهھم عشروونن مانحاً بمبالغ أأقل في عامم 
  مليیونن ددووالرر مما يیعني أأنن إإسهھامم االعامم االجديید االسنويي من أأووتاوواا كانن في حدهه ااألددنى منذ10إإذذ اانحسر إإسهھامم كنداا االسنويي بأكثر من 

.1999توقيیع معاهھھھدةة حظر ااأللغامم عامم 

تشمل االنتائج ااألساسيیة ااألخرىى للتقريیر:
  ددوولة ططرفف في161 هھھھناكك ااآلنن 2012 دديیسمبر/كانونن ااألوولل 27    مع توقيیع بولنداا على معاهھھھدةة حظر ااأللغامم في 

االمعاهھھھدةة٬، بما في ذذلك جميیع االدوولل ااألعضاء باالتحادد ااألووررووبي.
  مليیونن لغم مضادد لألفراادد مخزنن لديیهھا٬، بما في ذذلك أأكثر من47 ددوولة ططرفف بتدميیر أأكثر من 87بشكل إإجمالي٬، قامت 

 . لكن بيیالررووسيیا ووااليیونانن ووأأووكراانيیا ما ززاالت مخالفة للمعاهھھھدةة إإذذ أأخفقت في إإتمامم2012 أألف لغم تم تدميیرهه عامم 250
تدميیرهھھھا للمخزوونن بحلولل االموعد االنهھائي لهھذاا االغرضض االمقدرر بأرربع سنوااتت.

  تم إإحراازز تقدمم ملحوظظ في مساعدةة االضحايیا قيیاساً بالتزااماتت االدوولل ااألططراافف االتي تعهھدتت بهھا ذذلك االعامم من2009منذ عامم 
 خاللل خطة عمل كاررتاجيینا٬، لكن ما ززاالت هھھھناكك تحديیاتت تعترضض ضمانن توفر االبراامج ووااستداامتهھا٬، ال سيیما في االمناططق

االنائيیة.

  نوفمبر/تشريین االثاني قبيیل ااالجتماعع االثالث عشر للدوولل28 في 2013تصدرر االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم تقريیر مرصد ااأللغامم 
  دديیسمبر/كانونن ااألوولل. ووتتوفر في5 إإلى 2ااألططراافف في معاهھھھدةة حظر ااأللغامم٬، وواالمقررر اانعقاددهه في مقر ااألمم االمتحدةة في جنيیف من 

 ملفاتت االدوولل معلوماتت أأكثر تفصيیالً عن كل ددوولة على حدةة٬، في حيین يیوفر االتقريیر إإططاللة عامة على االتحليیل االعالمي وواالنتائج على
  في بعض٬2013، ووتشتمل معلوماتهھ على تحديیثاتت حتى أأكتوبر/تشريین ااألوولل 2012مستوىى االعالم. يیركز االتقريیر على االعامم 

االحاالتت.
اانتهھى
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عن االمرصد
-ICBLمرصد ااأللغامم وواالذخائر االعنقودديیة هھھھو االذررااعع االبحثيیة للحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم – ااالئتالفف االمناهھھھض للذخائر االعنقودديیة (

CMC( على عملهھا االراامي إإلى االتخلص من ااأللغامم.1997. حاززتت االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم على جائزةة نوبل للسالمم في عامم  
 يیتم تنسيیق أأعمالل االمرصد من قبل لجنة ررصد ووبحوثث من خبرااء من االحملة االدووليیة ووااالئتالفف االمناهھھھض للذخائر االعنقودديیة٬، ووقيیاددااتت
غامم – ووووتش٬، مكاـفحة ااألـل يیومن رراايـیتس  اشيیونالل٬، هھھـھ انديیكابب إإنترـن هھھھي: هھھـھ يیة  أأرربع منـظماتت ـغيیر حكوـم عن  يین  حثي٬، ووممثـل ريیق االـب  للـف

كنداا٬، االهھيیئة االنروويیجيیة االشعبيیة للمساعدااتت.

رروواابط 
 نوفمبر/تشريین االثاني) - 28(بدءااً من  2013تقرير مرصد ا"لغام http://www.the-monitor.org/lm/13
 - ملفاتت االدوولل االتفصيیليیةhttp://www.the-monitor.org/cp
 – موقع االحملة االدووليیة لحظر ااأللغاممhttp://www.icbl.org/
 – معاهھھھدةة حظر ااأللغاممhttp://www.apminebanconvention.org/
 – االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم على فيیس بوككhttp://www.facebook.com/minefreeworld
 – االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم على تويیترhttps://twitter.com/minefreeworld
 –االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم  على فليیكرhttp://www.flickr.com/photos/minefreeworld/collections/
 – االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم  على يیوتيیوببhttp://www.youtube.com/user/ICBLnetwork
 - حسابب تويیتر االخاصص بمرصد ااأللغامم وواالذخائر االعنقودديیةhttps://twitter.com/MineMonitor

لمزيید من االمعلوماتت ووللترتيیب لمقابالتت: 
يیف ودديیة٬، جـن لذخائر االعنـق ناهھھھض ـل غامم – ااالئتالفف االـم يیة لحـظر ااألـل لة االدووـل صاالتت بالحـم مديیر ااإلعالمم ووااالـت لوكك٬،   جـارريید ـب

jared@icblcmc.org أأوو 20-03-920-22-41 أأوو +4407-683-78-41) خلويي:+1(غريینتش + 
تش +  يیف (غريیـن وواالذخائر االعنقـودديیة٬، جـن غامم  راامج مـرصد ااألـل مديیر ـب   أأوو 11-94-436-77-41+) خـلويي: 1جـيیف آآبراامـسونن٬، 

jeff@icblcmc.org
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