
 2009 نوفمبر 12 غرينتش، توقيت 10:30 حتى منع نشرهُي
 

  واألطرافلألرواحمعاهدة مكافحة األلغام األرضية، إنقاذ 
    ه اليومالذي تم نشر 2009 عاملتقرير مرصد األلغام األرضية حسب 

 
ذ منذ  حيز التنفي1997  عام التي أبرمت فيمعاهدة حظر األلغام منذ أن دخلت -2009 نوفمبر 12جنيف، 

 لألفراد، ولكن ما زال يوجد الكثير ة في استئصال األلغام المضادا آبيرا تقدمتم تحقيقعشر سنوات خلت، 
، وهو تقرير نحو عالم خال من األلغام: 2009تقرير مرصد األلغام األرضية لعام من العمل، وذلك حسب 

 .األمم المتحدةوسيتم نشره اليوم في تصدره الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية 
 

وتم تطهير  .انخفاض آبير على مستوى العالم في استخدام وإنتاج وتجارة األلغام المضادة لألفرادجرى 
تنخفض أعداد آما ، (ERW) متفجرات من مخلفات الحربال من األرض من األلغام و2 آم3.200حوالي 

 ولكن يبقى هناك تحديات جدية .2008 ضحية في عام 5.197الضحايا سنويا بشكل آبير، حيث تم تسجيل 
  .متأثرة باأللغام مع نقص المساعدة المقدمة للناجين من األلغام دولة 70بوجود أآثر من 

 
 سياسة الحظر التابعة لمرصد مكافحة  فيمحررال ورايتس وتشقال ستيف غوس من منظمة هيومان 

إن استخدام األلغام المضادة  ":، وأضاف"بشكل قويو بدأ يظهر قاعدة عدم استخدام األلغامأثر إن : "األلغام
، حتى لو آان هذا االستخدام من قبل بلدان لم  وموسوما بالعار عالمياا مرفوضاأمرأصبح لألفراد آسالح 

 . في المائة من دول العالم80مة للمعاهدة حوالي ضالدول المنتمثل  حيث ."تنضم إلى معاهدة حظر األلغام
 الصين، الهند، باآستان، روسيا، والواليات إلى المعاهدة، من ضمنهم سع وثالثون دولةتستنضم آما 

ميانمار و .شروط المعاهدة األساسية ولكن هذه الدول في الواقع ملتزمة بالعديد من .المتحدة األميرآية
 هذا وقد . األلغام المضادة لألفراد في السنوات األخيرةاللتان تستعمالنوروسيا هما الدولتان الوحيدتان 

 إلى 2001 دولة في عام 19ت المسلحة غير التابعة للدولة من انخفض استخدام األلغام من قبل الجماعا
  .2008سبعة في عام 

 
 دولة فقط يحتمل إنتاجهم 13 دولة إنتاج األلغام رسميا، وبقي 38، حيث أوقفت  األلغامإنتاجوانخفض 

وآانت التجارة الدولية لأللغام المضادة . 1999ولم يتم تأآيد حصول تجارة بين الدول منذ عام  .لأللغام
 .قليلة غير شرعية وغير معترف بهالألفراد خالل العقد الماضي تتألف من عمليات نقل 

 
 من مخزون األلغام المضادة مليون 44 خالل العقد الماضي بتدمير  في المعاهدةقامت الدول المشارآة

 دولة 86وبينما قامت . 2009-2008تدمير المخزون في وأنهت أثيوبيا وإندونيسيا والكويت  .رادلألف
عن الموعد  - بيالروسيا، واليونان، وترآيا- ثالث دولتخلفتمشارآة بإنهاء تدمير مخزونهم من األلغام، 

  .2009من نوفمبر  ابتداء مما أدى إلى انتهاك جدي للمعاهدة 2008النهائي لتدمير مخزونهم في 
 

 مليون لغم مضاد 2.2ت التطهير ماليين األرواح من خالل إزالة أآثر من ، أنقذت عمليا1999منذ عام 
 مليون مخلف من مخلفات الحرب غير المنفجرة من 17 لغم مضاد للمرآبات، و 250.000لألفراد، 

، 2008وفي عام  . دولة ومنطقة90في أآثر من ) 2 آم3.200(منطقة تبلغ مساحتها ضعف مساحة لندن 
، وآانت هذه العملية أآبر )2 آم160(األلغام بتطهير منطقة بحجم مدينة بروآسل قامت عمليات مكافحة 

 الدولة الحادية العشرة 2009في عام آانت تونس  و . سجلها مرصد األلغام األرضيةيعملية تطهير سنوية 
 لمعاهدةوحتى الدول التي لم تنضم بعد ل .التزاماتها بخصوص التطهير من األلغام حسب المعاهدةب تفيالتي 

  .، مثل لبنان والنيبال وسريالنكاآانت تقوم بعمليات آبيرة للتطهير من األلغام
 

 -فحسب ستيوارت آاسي .اإليفاء بالتزاماتهم حسب المعاهدة تحديا هائال قيام الدول األعضاء بضمان آان
د األلغام األرضية  والمحرر في منظمة مكافحة األلغام مرصالمساعدة الشعبية النرويجيةماسلين من منظمة 

تم منح تمديد لخمسة عشرة دولة آان الموعد النهائي الممنوح لها للتطهير من األلغام حسب المعاهدة : "هفإن
 سنوات إلنهاء التطهير، على الرغم من أن بعض 10، وأعطيت هذه الدول فرصة تصل حتى 2009هو 

 ".نهاء عمليات التطهير حسب الموعد األصليإلالدول مثل المملكة المتحدة وفنزويال بذلوا مجهودا ضئيال 
ينتهي  من أربع دول مشارآة المقدمةدراسة طلبات التمديد في المؤتمر الثاني لمراجعة المعاهدة وسيتم 
 .2010 و 2009 النهائي للتطهير في موعدها

 
 العدد الكلي للضحايا ما زال لمعدالت الضحايا في العقد الماضي إال أن الثابت االنخفاضعلى الرغم من 

 119 ضحية في 73.576األرضية حدد مرصد األلغام  2008 حتى عام 1999  عاممنف .مرتفعا جدا
 عدد الضحايا أن في الكثير من الدول ولهذا فمن المحتمل ضعيفةوعمليات جمع المعلومات  .منطقة ودولة

 إلى معاهدة حظر األلغامأدت : "اآلين هانسينقالت مديرة برنامج مرصد األلغام األرضية جو .أآثر بكثير
يجب على الدول في العقد القادم اإليفاء : "، وأضافت أنه"إنقاذ األرواح واألطراف في العقد الماضي
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هي آانت جهود مساعدة الضحايا : "عضو لجنة التحرير في مرصد األلغام األرضية الدولية وقينووقال ستان برابانت من منظمة المع

لمساعدة أقل بكثير من الحاجة وتأمين ااألقل تطورا في القطاعات الكبرى في مكافحة األلغام في العقد الماضي، وآان التمويل الجهة 
يحتاج آما و .  في أآثر البلدان تأثرا، حيث آانت بعض الدول مهتمة بينما لم تبد دول أخرى أي اهتمام متغيرا التطور آما آان.الفعلية

 ."مئات آالف األشخاص مساعدة أآبر وأفضل، ويجب أن تتوفر هذه المساعدة اآلن
 

 دولة والمفوضية 23وأتى التمويل من . 2008 مليون دوالر أميرآي في عام 517.8لغام بلغ إن مجموع الدعم الدولي لمكافحة األ
 مانحين هم المفوضية األوروبية، الواليات المتحدة األميرآية، اليابان، آندا والنرويج، بينما آان ةوآان أول خمس .(EC)األوروبية 
 بليون دوالر على مكافحة 4وتم توزيع أآثر من  .اق، لبنان، وآمبوديا متلقين للمساعدة هم أفغانستان، السودان، العرةأول خمس
   .1999 منذ عام األلغام

 
وآل  .إن مرصد مكافحة األلغام هو برنامج بحث ورصد تابع للحملة الدولية لحظر األلغام األرضية الحاصلة على جائزة نوبل للسالم

التبعات اإلنسانية لأللغام األرضية والذخائر العنقودية ومخلفات ا عن ، أعطى مرصد األلغام األرضية تقرير1999سنة منذ عام 
ويتحدث تقرير مرصد األلغام  . وااللتزام بها1997بمراقبة تنفيذ معاهدة حظر األلغام لعام الحرب غير المنفجرة، آما قام المرصد 

مساعدة الضحايا ودعم مكافحة األلغام في آل دولة  عن سياسة الحظر، إزالة األلغام، الضحايا، نشر التوعية، 2009األرضية لعام 
آما أنه يتضمن ملخص خاص لعشر سنوات من  . غير معترف بها دوليا على أنها دول مستقلةأخرىالعالم وفي ثمان مناطق من دول 

  .1999التقدم منذ بدء تنفيذ معاهدة حظر األلغام في عام 
 

 عالم خال من األلغام التي سيتم عقدها من أجلقمة قرطاجنة جعة معاهدة حظر األلغام، يتم نشر هذا التقرير قبل المؤتمر الثاني لمرا
  . ديسمبر4 نوفمبر حتى 29في آولومبيا من 

 
منظمة مكافحة األلغام الكندية، المنظمة الدولية  : يتم تنسيق مرصد األلغام األرضية من قبل مجلس تحرير من خمس منظماتو

دائمة ومنتظمة  المرصد وسيلةويشكل   .تش، منظمة مكافحة األلغام، ومنظمة المساعدة الشعبية النرويجيةللمعوقين، هيومان رايتس و
 . الجهات غير الحكومية من رصد تنفيذ المعاهدات اإلنسانية ومعاهدات نزع السالح وإعطاء تقارير عنهاُتمكن

 
 نوفمبر على الموقع 12 ، غرينتش00:01 والوثائق المتصلة في 2009تقرير مرصد األلغام األرضية يتوفر 
2009/ml/org.icbl.lm.www.   

 
 : بـاالتصالللحصول على معلومات إضافية أو لتحديد موعد إلجراء مقابلة يرجى 

، +41-78-606-94-68: ، جوال)1+غرينتش (مديرة برنامج مرصد األلغام األرضية، جنيف السيدة جاآلين هانسين،  •
   org.icbl@lmالكتروني ، بريد +1-613-851-5436أو 

-53-20: ، جوال)1+غرينتش (، جنيف الحملة الدولية لحظر األلغام األرضيةشاير، موظفة االتصاالت في السيدة أميلي  •
  org.icbl@amelie: ، بريد الكتروني+33-6-89-55-12-81أو + 728-78-41
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نحو عالم خاٍل من األلغام: 2009تقرير مرصد األلغام األرضية لعام   
 
 

 

 مقال نموذج 
 

 معاهدة مكافحة األلغام األرضية إنقاذ لألرواح واألطراف
  األلغام األرضيةالزالة الكثير من العمل هنالكلكن ما زال  تقدم إحرازتم 

 
 1997 منذ أن دخلت معاهدة حظر األلغام التي أبرمت في عامُيظهر تقرير أصدره مرصد األلغام األرضية في األمم المتحدة أنه و

 . الكثير من العملهنالكلكن ما زال   لألفرادة األلغام المضادازالة في منذ عشر سنوات خلت تم تحقيق تقدم آبيرالتنفيذ حيز 
 

 من 2 آم3.200وتم تطهير حوالي  . انخفاض آبير على مستوى العالم في استخدام وإنتاج وتجارة األلغام المضادة لألفرادحدث
تنخفض أعداد الضحايا سنويا بشكل آبير، حيث تم تسجيل و ، آما (ERW)مخلفات الحرب األرض من األلغام والمتفجرات من 

  . 2008 ضحية في عام 5.197
 

  .دولة متأثرة باأللغام مع نقص المساعدة المقدمة للناجين من األلغام 70ك تحديات جدية بوجود أآثر من ل هناتبقىولكن 
 

 من  وإلى المعاهدة ستنضم تسع وثالثون دولةو آما  . في المائة من دول العالم80الي حو معاهدة حظر األلغامل المنظمةتمثل الدول 
 الدولتان الوحيدتان اللتان فهيميانمار وروسيا اما  . والواليات المتحدة األميرآية و روسيا و باآستان و الهند و الصينضمنها

 . األلغام المضادة لألفراد في السنوات األخيرةاستعملتها
 

ولم يتم تأآيد حصول تجارة لأللغام  . األلغاممن منتجي دولة 13 ت هناكلكن بقي ت ثمان وثالثون دولة إنتاج األلغام بشكل رسميوقفأ
 .1999بين الدول منذ عام 

 
،  بيالروسيا، واليونان- تخلفت ثالث دول لكن مليون من مخزون األلغام المضادة لألفراد44 بتدمير عضوةقامت ست وثمانون دولة 

 . مما أدى إلى انتهاك جدي للمعاهدة2008 في ا عن الموعد النهائي لتدمير مخزونه-وترآيا
 

 مليون من مخلفات 17 لغم مضاد للمرآبات، و 250.000 مليون لغم مضاد لألفراد، 2.2إزالة أآثر من تم ، 1999منذ عام 
 مكافحة األلغام برامج، قامت 2008وفي عام . )2م آ3.200(الحرب غير المنفجرة من منطقة تبلغ مساحتها ضعف مساحة لندن 

 الدولة الحادية عشرة التي تفي بالتزاماتها بخصوص 2009وآانت تونس في عام  ).2 آم160(بتطهير منطقة بحجم مدينة بروآسل 
  .التطهير من األلغام حسب المعاهدة

 
 ماسلين من مرصد األلغام -فحسب ستيوارت آاسيأمرا صعبا، آان ضمان قيام الدول األعضاء باإليفاء بالتزاماتهم حسب المعاهدة 

، 2009تم منح تمديد لخمسة عشرة دولة آان الموعد النهائي الممنوح لها للتطهير من األلغام حسب المعاهدة هو : "األرضية فإنه
 بذلت وفنزويالمملكة المتحدة  سنوات إلنهاء التطهير، على الرغم من أن بعض الدول مثل ال10 الىوأعطيت هذه الدول فرصة تصل 

  ." الموعد األصليفيمجهودا ضئيال إلنهاء عمليات التطهير 
 

 119 ضحية في 73.576  بتحديد مرصد األلغام األرضية، قامعلى الرغم من االنخفاض الثابت لمعدالت الضحايا في العقد الماضي
  .2008 حتى عام 1999 عام ، وذلك مندولة ومنطقة

 
آانت جهود مساعدة الضحايا هي الجهة األقل تطورا في القطاعات الكبرى في : "بانت من مرصد األلغام األرضيةوقال ستان برا

يحتاج مئات آالف  : " وأضاف."مكافحة األلغام في العقد الماضي، وآان التمويل وتأمين المساعدة أقل بكثير من الحاجة الفعلية
 ." هذه المساعدة اآلناألشخاص لمساعدة أآبر وأفضل، ويجب أن تتوفر

 
 بليون دوالر على 4وتم توزيع أآثر من  .2008 مليون دوالر أميرآي في عام 517.8 مجموع الدعم الدولي لمكافحة األلغام بلغ

   .1999 منذ عام األلغاممكافحة 
 

تقرير مرصد و .لمضادة لألفراد وتجارة األلغام األرضية اوإنتاج تمنع استخدام 1997إن معاهدة حظر األلغام التي أبرمت في عام 
 هو التقرير السنوي الحادي عشر الصادر عن الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية الحاصلة على 2009 لعام األلغام األرضية

 .1997جائزة نوبل للسالم لعام 
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 حقائق سريعة
 1999–2009 2008–2009 

 ففي .الفائت العقد خالل آبير بشكل لألفراد المضادة لأللغام الحكومات استخدام انخفض
 قبل من لألفراد المضادة لأللغام مرجحًا استعماًال األرضية األلغام مرصد سجل 1999 عام
 .روسيا و ميانمار اهم و 2007 عام منذ فقط اثنتين مع بالمقارنة دولة، 15

 .روسيا و ميانمار: هما و 2009-2008 في لألفراد المضادة األلغام باستخدام فقط دولتان قامت
 

 حكومية، الغير المسلحة الجماعات قبل من لألفراد المضادة األلغام انخفض أيضا استخدام االستخدام
 10 خالل لغاماأل هذه استخدام عن بالتوقف دولة 13 من  جماعة59على األقل  التزمت فقد

 .الماضية سنوات

، األقل على دول سبع في لألفراد المضادة األرضية األلغام باستخدام حكوميةال غير المسلحة الجماعات قامت
 .وهذا أقل بدولتين مقارنة بالسنة السابقة

 العالمية
 دول أرباع ثالثة على يزيد ما ي، أدولة وستون وخمس انضم لمعاهدة حظر األلغام مائة

 والواليات روسيا، باآستان، الهند، الصين، ضمنهم من دولة 39 مجموعه ما و.عالمال
وقد وقعت بولندا وجزر المارشال على  .االنضمام عليهم يتعين زال ما األمريكية، المتحدة
 .المعاهدة

 ،خداماست آامل بشكل تحظر التي و العنقودية، الذخائر اتفاقية على دولة 94 عتوّق ،2008 ديسمبر شهر في
 و الضحايا مساعدة وبها  الملوثة المناطق جميع من إزالتها تطلبو العنقودية الذخائر نقل و تخزين، إنتاج،

 30 تتطلب آانت التي االتفاقية على دولة 23 صادقت ،2009 توبروآأ 15 منذو .بها المتضررة المجتمعات
 .مصادقة لتدخل حيز التنفيذ

 اإلنتاج والتجارة
 دولة 13 وبقي التصنيع، عن لألفراد المضادة لأللغامعة دولة مصنِّ 38 لاألق على تتوقف
 أللغام العالمية لتجارةال آانت الماضي، العقد وخالل .محتملين أو فعليين آمصنعين فقط

 .به معترف الغير و مشروع الغير النقل من منخفضة مستويات  تتم علىلألفراد المضادة

 و .الهند وميانمار وباآستان:  وهم2008إنتاج األلغام المضادة لألفراد في عام من المحتمل قيام ثالث دول فقط ب
 عتصّن قد غير المعروف إن آانت هذه الدول من لكن و ، منتجة أخرىدول 10 األرضية األلغام مرصد حدد قد

 .السابق العام خالل فعليًا األلغام
 عندما قامت ثالث دول بتجاوز 2008ام الخرق الوحيد المؤآد للمعاهدة حدث في ع

 .المواعيد النهائية لتدمير المخزون التابع لها
 مارس 1 في آان الذي و األلغام من مخزونها لتدمير موعد آخر عن ترآيا و اليونان بيالروسيا، من آل تأخرت
 تدمير المخزون .2009 سبتمبر من اعتبارًا للمعاهدة الجاد االنتهاك ظل تحت زالت هذه الدول ال و ،2008

 
أربع  مازال و مخزونها، تدمير عملية بإآمال المعاهدة إلى منتمية دولة ثمانون و ست قامت

 44حوالي قامت الدول مجتمعة بتدمير  .دول أخرى تعمل على إنهاء عملية تدمير المخزون
 .لألفراد مضادًا لغمًا مليون

 والكويت ،)2009 أبريل (إثيوبيا ،)2008 رنوفمب (إندونيسيا: وهي األلغام من مخزونها تدمير دول ثالث أنهت
 ).2009 يوليو في بذلك صرحت(

 

تطهير المناطق الملوثة باأللغام 
 )5البند (

 بلغاريا، : هذه الدول هي. لديها الملغمة المعروفةقالمناط بتطهير دولة عشرة إحدى قامت
 سورينام، ماالوي، ،مقدونيا هندوراس، جواتيماال، فرنسا، السلفادور، آوستاريكا،
 .تونس و ،سوازيالند

 
 .األلغام من متضررة دولة 70 من أآثر يوجد أنه المعتقد من آان ،2009 أغسطس شهر منذ

 من عليها توجب لما إآمالها رسميًا التي تعلن عشرة الحادية المشارآة الدولة 2009 مايو في تونس أصبحت
تطهير جميع المناطق الملغمة الواقعة  األلغام من ةالمتضرر الدول من ُيطلبو .حسب المعاهدة األلغام إزالة

 حظر معاهدة  تاريخ اشتراآها فيمن سنوات عشر خالل من األلغام المضادة لألفراد  أو حكمهاتحت سيطرتها
 .األلغام

 
 توجب ما تنفيذ من المعاهدة في عضوة دولة 15 فشلت لكن و ،2009 مارس في األول النهائي الموعد آان
 اإلآوادور، دنمارك، آرواتيا، تشاد، الهرسك، و البوسنة: هي الدول هذه و ،اتمديد منحها تم ثم من و عليها

 وقد .زمبابوي و اليمن، فنزويال، المتحدة، المملكة ،تايالند السنغال، ،البيرو نيكاراغوا، موزامبيق، األردن،
 2008نوفمبر  في جنيف في رافاألط للدول التاسع االجتماع في تمت الموافقة على جميع طلبات التمديد

 .) وهي المدة القصوى المسموحة ألي تمديدسنوات عشر إلى واحدة التمديد من سنةتتراوح طلبات (

 
 من 2آم 2100 إلى باإلضافة الملغومة، المناطق من 2آم 1100  تم تطهير،1999 عام منذ

 مساحة ضعف، وهي مساحة تعادل  دولة ومنطقة 90 وذلك في أآثر من ساحات المعرآة
 لألفراد، مضادًا مزروعًا لغمًا مليون 2.2 من أآثر تدمير العمليات هذه آانت نتيجةو .لندن

 .الحرب مخلفات من متفجرات المن مليون 17 و للمرآبات، مضادًا لغمًا 250.000

 مساحة يعادلالملغمة وهو ما  المناطق من 2آم 160 يقارب بتطهير ما األلغام حظر برامج قامت ،2008 عام في
 . وآانت أآبر عملية تطهير يسجلها مرصد األلغام األرضيةبروآسل

 

 نشر التوعية
 بشكل الحرب مخلفات من المتفجراتلقد تطورت عملية نشر التوعية بمخاطر األلغام و

 أسلوب إيصال رسالة لنشر من البرامج من تحولت العديدو . خالل العقد الماضيملحوظ
 .بالمخاطر التوعية و السلوك في أوسع تغييرات إلحداث جهودبذل  ية إلىالتوع

 وازدادت. 2007 دولة ومنطقة في عام 61 دولة ومنطقة مقارنة بـ 57 نشر التوعية في 2008تم في عام 
وقد  . دول أخرى10 نوعا ما في ازدادتنشاطات نشر التوعية بشكل ملحوظ في اليمن والصومال، آما 

عد الصراع في غزة في ديسمبر  ولكنها ازدادت بحدة ب2008ة نشر التوعية في فلسطين في عام تناقصت عملي
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 الضحايا
 

 األرضية األلغام مرصد قام فقد البيانات، جه عملية جمعالتي توا التحديات من الرغم على
 و المتفجرة، الحرب مخلفات و األرضية، األلغام ضحية على األقل  بسبب 73.576 بتحديد
 .الماضية سنوات العشر في منطقة و دولة 119 في الضحية يطلقها التي المتفجرة األجهزة

 .داد الضحايا بشكل ملحوظوقد أسهمت عمليات التطهير ونشر التوعية بخفض أع

 قبل من تتفعل التي الناسفة العبوات ضحية بسبب األلغام ومخلفات الحرب و5.197ن يوجد ما ال يقل عنآا
 .القليلة الماضية السنوات خالل باالنخفاض واستمر العدد ،2008 العام في الضحايا

 مساعدة الضحايا

 األساسية القطاعات جميع بين قدمأقل ت الماضي العقد خالل الضحايا مساعدة سجل قسم
 .، حيث آان التمويل والعمل اقل بكثير مما هو مطلوباأللغام مكافحة لمنظمة التابعة

 دعمُت آانت ما غالبًا أنه إال الصحي، التأهيل و الطبية، العناية على الجهود معظم ترآزتو
 و الناجين اعتماد ينولم ترآز الجهود على تحس فقط، التمويل و الدولية المنظمات قبل من

 .أنفسهم من الناحية االقتصادية على مجتمعاتهم و عائالتهم
 

 ممن بلدَا 23 تقوم أن على مؤتمر مراجعة المعاهدة األول خاللاتفقت الدول األعضاء 
وخالل األعوام  .حاجاتهم لتأمين خاصة بجهود بالقيام الناجين من به يستهان ال عددًا لديهم
 األعضاء فيما يتعلق بمساعدة الضحايا 26 آان التقدم في الدول الـ ،2009 إلى 2005من 

. وقد آان التطور ملحوظا في عملية التنسيق أآثر منه في تنفيذ الخدمات الفعلية .متباينا
 . بوضعها26وآان تطور النشاطات غير متصل بالخطط التي قامت الدول الـ 

 في حتى للناجين االقتصادي االندماج وإعادة النفسي الدعم من مستمر نقص هنالك آان ،2009-2008 خالل
 المتعلقة السياسات/القوانين في أو البدني، التأهيل إعادة والوطنية الصحية العناية في تحسنًا شهدت التي المناطق
 بسبب محددة مناطق في أو الوطني الصعيد على الخدمات في تدهورًا سيريالنكا و باآستان شهدتو .باإلعاقة
 منظمات/حكومية الغير المنظمات من العديد إغالق أيضًا الفترة هذه شهدتو .الطبيعية الكوارث أو اعالصر

 .بالتمويل متعلقة متواصلة تحديات و ستيعاب منظمات أخرىا على بالقدرة متعلقة مستمرة مشاآل و المعاقين،
 االزدياد و الوطنية لإلدارة يالجسد التأهيل إعادة برامج تسليم استمرار تضمنت االتجاهات األخرىوقد 

 .قدرات هذه المنظمات أو/و الناجين بأمور المختصة للمنظمات المستمر
 
 

 دعم مكافحة األلغام
 األلغام لمكافحة آتمويل أمريكي دوالر مليون 626 مبلغ إجمالي 2008 العام في األرضية األلغام مرصد حدد .دوالر بليون 4.27 ،2008 حتى 1992 لألعوام األلغام لمكافحة الدولي الدعم إجمالي بلغ

 دولة 23 من قبل 2008تم المنح التمويل الدولي في عام  .الوطني و الدولي التمويل مجموع وهو عالميًا،
 متلقية بلدان خمسة أآبر وآانت. دولة ومنطقة على األقل 54 وتم توزيع التمويل على األوروبيةوالمفوضية 

 .آمبوديا و لبنان، العراق، السودان، أفغانستان،: التنازلي الترتيب حسب 2008 لعام األلغام مكافحة لتمويل
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