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2014مرصد ااأللغامم ااألررضيیهھ           
االنتائج االرئيیسيیة
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ذذلك عندما ٬،وو2025أألتزمت االدوولل ااألططراافف في ااتفاقيیة حظر ااأللغامم بالهھدفف عالم خاللٍ من ااأللغامم بحلولل عامم  2014في عامم      

2014 مرصد ااأللغامم ااألررضيیة . وويیفصلوواافقواا على إإعالنن مابوتو في مؤتمر االمرااجعة االثالث التفاقيیة حظر ااأللغامم في شهھر يیونيیو  
٬، فقد تم تسجيیل أأقل عددد من ااألصاباتت االجديیدةة من أأيي ووقتٍ مضى ووكذلك إإكمالل إإلتزااماتت االتطهھيیراالتقدمم االحاصل نحو هھھھذاا االهھدفف  

  ظظلت االعديید من االدوولل متأخرةة عن خططهھا للتطهھيیر٬، كما تناقص تمويیل مكافحة ااأللغامم مقاررنة مع2013في االعامم . ووفي أأرربع ددوولل
٠۰2012االعامم   

 
 حــالة ااالتـفـاقـيیـة

ددوولة ططرفف ووددوولة ووااحدةة موقعة على إإتفاقيیة حظر ااأللغامم 162هھھھنالك   
. 2014أأغسطس  20إإنضمت عُمّانن إلتفاقيیة حظر ااأللغامم ااألررضيیة في   

لحظر اانتاجج ووااكتسابب ااأللغامم ااألررضيیة االمضاددةة 2014أأعلنت االواليیاتت االمتحدةة تداابيیر سيیاسة جديیدةة في يیونيیو ووسبتمبر    
تأشيیر"لألفراادد٬، وولتدميیر االمخزوونن٬، وولحظر ااستخداامم ااأللغامم ااألررضيیة ما عداا في شبهھ االجزيیرةة االكورريیة٬، قائليین بأنن هھھھذاا   

٠۰ووااضح لرغبتنا في ااإلنضمامم في نهھايیة االمطافف إلتفاقيیة أأتاوواا"  

 ااالستخداامم
٬، أأكّد االمرصد إإستخداامم جديید لأللغامم ااألررضيیة االمضاددةة لألفراادد بوااسطة االقوااتت االحكوميیة2014ووحتى أأكتوبر  2013منذ سبتمبر   

 لسورريیا٬،وو ميیانمارر٬، ووهھھھما ليیستا أأعضاء بإتفاقيیة حظر ااأللغامم٬، ووكذلك من قبل االقوااتت االعسكريیة في االمنطقة ااإلنفصاليیة غيیر االمعترفف
٠۰بهھا ددووليیاً ناغوررنو كاررااباخخ  

 نفس االدوولل وواالمناططق ززررعت أألغاماً جديیدةة في االفترةة االمشارر إإليیهھا أأعالهه٬، وولكن االمعلوماتت االمتاحة للمرصد تشيیر إإلى 
٠۰مستوىى أأقل بكثيیر من ااستخداامم ااأللغامم االجديید في ميیانمارر   

٬، هھھھنالك2014في االنزااعع بيین االقوااتت االحكوميیة ااألووكراانيیة ووااإلنفصاليیيین االمدعوميیة من ررووسيیا وواالذيي ااندلع في بداايیة      
لكن٬، لم يیكن باإلمكانن بحلولل. ااتهھاماتت باستخداامم ااأللغامم ااألررضيیة ووقد تم توثيیق ووجودد مخزووننٍ جديید من ااأللغامم ااألررضيیة  

٠۰تحديید ما إإذذاا كانت ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد قد تم ااستخداامهھا أأوو بوااسط مَن 2014أأكتوبر   
 االجماعاتت االمسلحة غيیر االحكوميیة ااستخدمت ااأللغامم ااألررضيیة االمضاددةة لألفراادد أأوو االعبوااتت االناسفة االمرتجلة االتي تعمل

 بفعل االضحيیهھ في أأفغانستانن٬، ووكولمبيیا٬،وو ليیبيیا٬، ووميیانمارر٬، ووباكستانن٬، ووسورريیا ووااليیمن
٠۰مما ررصد في تقريیر االمرصد االسابق) تونس(هھھھذاا أأقل بدوولهھ ووااحدهه 

 ال يیوجد ااستخداامم جديید لأللغامم ااألررضيیة االمضاددةة لألفراادد بوااسطة ددوولة عضو تم تأكيید ووقوعهھ أأثناء االفترةة   االمشمولة 
٠۰2011لكن االيیمن أأعترفف بأنهھ قد ووقع بهھ اانتهھاكك لحظر ااالستخداامم في . بالتقريیر  

وو 2011في (هھھھناكك عددد من ااتهھاماتت ااستخداامم ااأللغامم في ااألعواامم االماضيیة من قبل االقوااتت االمسلحة لجنوبب االسودداانن    
وو محل ااهھھھتمامم بوااسطة تلك االحكوماتت 2008(تايیالند -٬، ووكمبودديیا)2009منذ (٬،وو تركيیا )2011في (٬، وواالسودداانن )2013  

٠۰بقيیت من غيیر حسم ووال ززاالت) 2009وواالدوولل ااألعضاء ااألخرىى   
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تـدمـيیر االـمـخزوونن
مليیونن تم تدميیرهھھھا 1مليیونن لغماً أأررضيیاً مضاددااً لألفراادد مخزنا٬ً، مشتمالً على أأكثر من  48إإجماال٬، ددمرتت االدوولل ااألعضاء أأكثر من   

٠۰2013في 
. مليیونن لغماً مضاددااً لألفراادد تنتظر االتدميیر بوااسطة ست ددوولل أأعضاء 9أأكثر من 

 تظل ررووسيیا االبيیضاء٬، ووااليیونانن٬، ووأأووكراانيیا في اانتهھاكك لإلتفاقيیة بعد أأنن عجزتت في إإستكمالل تدميیر مخزووناتهھا في 
٬، بيینما كانت مهھلة2008ماررسس  1كانت لرووسيیا االبيیضاء وو االيیونانن مهھلة حتى . االمهھلة االتي حدددووهھھھا ألرربع سنوااتت  

٠۰2010يیونيیو  1أأووكراانيیا حتى   
حيیث 2014أأكتوبر  1إإنن عمليیة االتدميیر أللغامم االيیونانن قد أأووقفت بعد سلسلة من االتفجيیرااتت في    

. عامالً 15ددمرتت منشأهه بلغارريیة حيیث كانت تجريي عمليیاتت االتدميیر٬، مما تسبب بمقتل    
٬، قدمت االصيین وواالواليیاتت االمتحدةة إإعالناتت هھھھامة بخصوصص مخزووناتهھم من ااأللغامم ااألررضيیة2014في يیونيیو   

مقاررنة مع االتقديیرااتت االتي ططالل أأمدهھھھا(االمضاددةة لألفراادد٬،  فقد ذذكرتت االصيین أأنهھا تحتفظ بأقل من خمسة مليیونن   
مليیونن 10مقاررنة مع أأكثر من (٬، وو االواليیاتت االمتحدةة ذذكرتت أأنهھا تحتفظ بحواالي ثالثة مليیونن )مليیونن 110بنحو   

٠۰كما ذذكر سابقاً من قبل االحكومهھ)    

  االـنقـل ووااالنتاجج
 في االعقد االماضي٬، االتجاررةة االعالميیة في ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد قد ااتسقت مع مستوىى منخفض من االتحويیالتت غيیر االشرعيیة ووغيیر
 االمعترفف بهھا٬، لكن ظظهھورر ااأللغامم في االسودداانن ووااليیمن يیشيیر إإلى ووجودد بعض أأنوااعع االسوقق االسوددااء وواالتجاررةة في ااأللغامم االمضاددةة

٠۰لألفراادد  
ددوولل غيیر عضو بإتفاقيیة حظر ااأللغامم٬، مشتملة ستة منتجيین لأللغامم٬، سنّت االوقف ااالختيیارريي لتصديیر ااأللغامم 9على ااألقل   

٠۰االصيین٬، االهھند٬، إإسراائيیل٬، كاززااخستانن٬، باكستانن٬، ررووسيیا٬، سنغافوررةة٬، كورريیا االجنوبيیة٬، وواالواليیاتت االمتحدةة: االمضاددةة لألفراادد
ددوولة تم تحديیدهھھھا كدوولل محتملة 11ددوولة منتجة قبل ووجودد إإتفاقيیة حظر ااأللغامم٬، حاليیاً فقط  50إإنن اانخفاضاً من ما مجموعهھ أأكثر من   

االصيین٬، كوبا٬، االهھند٬، إإيیراانن٬، ميیانمارر٬، كورريیا االشماليیة٬، ٬، باكستانن٬، ررووسيیا٬، سنغافوررةة٬، كورريیا: منتجة لأللغامم االمضاددةة لألفراادد  
٠۰االجنوبيیة٬، ووفيیتنامم  

2014يیونيیو  27إإنن االمرصد قد أأززاالل االواليیاتت االمتحدةة من قائمة االمنتجيین لأللغامم ااألررضيیة عقب ااعالنن سيیاستهھا في   
٠۰وواالتخلي عن أأيي اانتاجج في االمستقبل أأوو حيیاززةة لأللغامم االمضاددةة لألفراادد

٠۰االهھند٬، ميیانمارر٬، باكستانن٬، ووكورريیا االجنوبيیة: قد يیكونن ااإلنتاجج االنشط مستمرااً في عددد قليیل من أأرربعة ددوولل 
 االمجموعاتت غيیر االحكوميیة االمسلحة في أأفغانستانن٬، ووكولمبيیا٬، ووميیانمارر٬، ووباكستانن٬، ووتونس تنتج أألغاماً مضاددةة لألفراادد٬، خاصة

٠۰في شكل عبوااتت ناسفة مرتجلة تعمل بفعل االضحيیهھ

االخسائر االبشريیهھ
٬، اانخفضت ااإلصاباتت االمسجلة بسبب ااأللغامم٬، وواالعبوااتت االناسفة االمرتجلة االمنشطة بفعل االضحايیا٬، وومخلفاتت االقنابل2013في   

٠۰1999االعنقودديیة٬، ووبعض مخلفاتت االحربب ااألخرىى ألقل مستوىى منذ أأنن بدأأ االمرصد يیسجل ااإلصاباتت في   
٠۰2012في 4,325 % عن 24إإصابة بانخفاضض  ٬3,308، سُجّل إإجمالي عالمي لعددد 2013في  

٬، عندما كانن هھھھناكك1999حواالي ثلث االتي أأعلن عنهھا في  يیمثل 2013معدلل حدووثث تسع إإصاباتت في االيیومم في االعامم    
٠۰إإصابة في االيیومم االوااحد 25ما يیقربب   

 في االعديید من االدوولل وواالمناططق٬، االعديید من ااإلصاباتت غيیر مسجلة٬، لذاا عددد ااإلصاباتت االحقيیقيیة من االمتوقع أأنن يیكونن 
وومع ذذلك٬، االتناقص في ااإلصاباتت من االمرجح أأنهھ أأكثر دداللة بسبب. أأعلى بكثيیر  

٠۰االتحسيیناتت في االتسجيیل على مراالزمن  
ددوولة عضو بإتفاقيیة حظر ااأللغامم ٬34، منهھا 2013ددوولة وو ثالثث مناططق أأخرىى في  52ااإلصاباتت قد حُدّددتت في   

مخلفاتت/من حيیث ااألررقامم االمطلقة٬، كانت االغالبيیة االعظمى االمسجلة من إإصاباتت ااأللغامم ااألررضيیة% 26على االرغم من أأنخفاضض    
٠۰من االمدنيیيین%) 79(االحربب االمتفجرةة   

من مجمل إإصاباتت االمدنيیيین حيیث كانن االعمر معرووفا٬ً، بزيیاددةة سبع% ٬46، بلغت نسبة ااإلصاباتت من ااألططفالل 2013في    
من مجمل ااإلصاباتت حيیثما كانن% ٬12، إإصاباتت ااإلناثث بقيیت  2012من ااإلصاباتت االمسجلة للعامم % 39نقاطط مئويیة من   
٠۰االنوعع معرووفا  

٠۰أأرربعة ووسبعونن بالمائة من ااإلصاباتت االمسجلة عالميیاً حدثت في االدوولل ااألعضاء 
 إإنخفاضض ثابت في مجاميیع ااألصاباتت االسنويیة ااستمرتت في ثالثث ددوولل أأعضاء بإتفاقيیة حظر ااأللغامم االتي سجلت بانتظامم 

٠۰أأفغانستانن٬، كمبودديیا ووكولومبيیا: عاماً االماضيیة 15أأكبر عددد من ااإلصاباتت االسنويیة خاللل   
مخلفاتت االحربب االمتفجرةة قد أأفاددتت بأنن ما بيین/ددوولة من االدوولل ااألططراافف االتي لديیهھا أأعداادد كبيیرةة من ضحايیا ااأللغامم 31إإنن   

٠۰2013من االناجيین من ااأللغامم ااألررضيیة قد تم ررصدهھھھم حتى  358,000 - 226,000
مخلفاتت االحربب االمتفجرةة أأكثر/في سورريیا٬، ووهھھھي ددوولة ليیست ططرفاً في ااالتفاقيیة٬، ااإلصاباتت االناجمة عن ااأللغامم ااألررضيیة 
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٬12، ااإلصاباتت جرااء االعبوااتت االناسفة االمرتجلة االمنشطة بفعل االضحايیا قد حُدّددتت في سبع ددوولل٬، إإنخفاضاً من 2013في 



٠۰2008ووأأقل من أأيي عامم مضى منذ االعامم  2012ددوولة حُدّددتت في االعامم    

االـتلوثث ووإإططالقق ااألررااضي
إإضافة إإلى ست ددوولل مشتبهھ بتلوثهھا  باأللغامم أأوو بهھا بقايیا. ددوولة ووأأرربع مناططق أأخرىى باأللغامم 56فقد تم تأكيید تأثر  2014حتى أأكتوبر   
٠۰تلوثث باأللغامم  

تدميیر ما - وو2012على ااألقل في  2كم 200أأقل من  - 2013من االمناططق االملوثة باأللغامم تم تطهھيیرهھھھا في  2 كم185على ااالقل    
٠۰لغماً مضاددااً للمركباتت 4,500لغماً مضاددااً لألفراادد وو  275,000يیقربب من   

في أأفغانستانن٬، ووكمبودديیا٬، ووكرووااتيیا٬، وواالتي تمثل معاً 2013ووقد تحقق أأكبر تطهھيیر كلي لألررااضي االملوثة باأللغامم في    
٠۰من االتطهھيیر االمسجل% 75نسبة 

تقريیباً من ااألررااضي 2مم.كك 973على مدىى االسنوااتت االخمس االماضيیة٬، أأددتت عمليیاتت ااإلززاالة إإلى تطهھيیر    
٠۰لغماً مضاددااً للمركباتت 107,000مليیونن لغماً مضاددااً لألفراادد وو 1.48االملوثة باأللغامم ووإإلى تدميیر ما يیزيید عن                     

بوتانن٬، وواالمجر: ٬، هھھھناكك ثالثث ددوولل أأططراافف أأعلنت ررسميیاً ااكتمالل تطهھيیر كل االمناططق االمعرووفة االملوثة باأللغامم2013في االعامم   
. 2014بوررنديي أأكملت االتطهھيیر ألررااضيیهھا االمشتبهھ بتلوثهھا باأللغامم في أأبريیل . ووفنزوويیال

ددوولة وومنطقة أأخرىى أأعلنت نفسهھا خاليیة من ااأللغامم منذ ددخولل ااإلتفاقيیة حيیز االنفاذذ في ٬28، 2014إإعتباررااً من أأكتوبر    
.1999 

ددوولة غيیر عضو وو ثالثث مناططق أأخرىى قاددررةة 16ددوولة عضو وو  24خاللل ااألعواامم االخمس االقاددمة٬، يیعتقد االمرصد بأنن    
٠۰تماماً على ااستكمالل االتطهھيیر

مُنحواا على ااألقل فترةة تمديید ووااحد%) 72 (23ددوولة عضو أأكدتت بأنن لديیهھا االتزااماتت معلقة تجاهه االتطهھيیر٬،  32وومن بيین   
.  وويیعتبر أأكثر من نصفهھم إإما أأنهھم ليیسواا على االطريیق االصحيیح في ططلبهھم للتمديید أأوو أأنن تقدمهھم ليیس ووااضحاً

2013عشرةة ددوولل أأططراافف مُنحت ططلباتت تمديید خاللل االعامم االماضي٬، في إإجتماعع االدوولل ااألعضاء االثالث عشر في دديیسمبر   
أأشاررتت إإثيیوبيیا إإلى أأنهھا سترسل ططلب تمديید٬، لكن لم يیحدثث هھھھذاا حتى.وو 2014أأوو في مؤتمر االمرااجعة االثالث في يیونيیو   

٠۰2015مهھلة إإثيیوبيیا االحاليیة حتى يیونيیو . 2014نوفمبر  1تارريیخ   
٬، يیعتقد أأنهھا موجوددةة فقط في2مم.كك 100حددد االمرصد تلوثاً شديیدااً باأللغامم االمضاددةة لألفراادد  االدوولل ااالططراافف إإلى أأكثر من    
 أأفغانستانن٬، االبوسنة وواالهھرسك٬، كمبودديیا٬، تركيیا وو من االممكن جدااً في االعرااقق. ووهھھھناكك ددوولل أأخرىى أأفاددتت عن  تلوثث مشكوكك

٠۰فيیهھ بنفس االمستوىى٬، لكن هھھھناكك حاجهھ ااررصد أأفضل لتأكيید االتلوثث االفعلى    

 مساعدةة االضحايیا
 صنعت معظم االدوولل ااألعضاء بإتفاقيیة حظر ااأللغامم٬،وولديیهھا أأعداادد كبيیرةة لضحايیا ااأللغامم٬، تقدماً مقدررااً في مساعدةة االضحايیا تحت خطة

في) 2019 - 2014(٬، ووإإنشاء نقطة إإنطالقة صلبة للتسريیع االمتوااصل تحت خطة عمل مابوتو )2014 - 2009(عمل قرططاجنة   
اانوااعع ااإلنجاززااتت االتي تحقق أأثر حقيیقي على حيیاةة االضحايیا.

٬، فإنن ثلثي االدوولل ااألعضاء تقريیباً كانت لهھم آآليیة تنسيیق نشطة ووخطط ووططنيیة ذذااتت صلة جاهھھھزةة لدفع2014حتى يیونيیو   
االجهھودد لمساعدةة ضحايیا ااأللغامم وواالتمسك بحقوقهھم.

 ما يیقربب من جميیع االدوولل ااألعضاء٬، فإنن االناجيین كانواا مشارركيین في االقرااررااتت االتي تؤثر على حيیاتهھم ووفي تنفيیذ االخدماتت 
على االرغم من أأنهھ في االعديید من االدوولل٬، فإنن مشارركتهھم يیجب أأنن تكونن معتمدةة على نحو أأفضل٬، خاصة للناجيین ليیتم-   

تضميینهھم في أأددوواارر االتنسيیق.
 في معظم االدوولل ااألعضاء٬، فإنن مجهھوددااتت مساعدةة االضحايیا قد أأدُدمجت في حقوقق ااإلعاقاتت ااألخرىى وومجهھوددااتت االتنميیة٬،

٠۰أأوو مشارركة االناجيین/االتنسيیق االتعاووني٬، وو
 في مؤتمر االمرااجعة االثالث ألتفاقيیة حظر ااأللغامم أألتزمت كل االدوولل ااألعضاء بدفع االجهھودد في االمشارركة االكاملة٬، االمساووااةة وواالمشارركة

ددوولة خاللل االجزء ررفيیع االمستوىى 40االبيیاناتت االتي أألقيیت أأثناء جلسة مساعدةة االضحايیا بوااسطة . االفعالة لضحايیا ااأللغامم في االمجتمع  
٠۰أأكدتت على أأهھھھميیة اااللتزااماتت االمتعلقة بمساعدةة االضحايیا

 إإنن لجنة جديیدةة حولل مساعدةة االضحايیا٬، تضم ررسميیا االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم٬، لهھا تفويیض جديید لدعم االدوولل ااألعضاء 
٠۰في تنفيیذ مساعدةة االضحايیا ووأأنن ترفع ااالحتيیاجاتت ووحقوقق االضحايیا في ااألططر وواالميیادديین ذذااتت االصلة  

 ٬،أأثناء االفترةة االتي يیغطيیهھا االتقريیر٬، فإنن أأعضاء االمجتمع االدوولي قد ااتخذوواا خطوااتت هھھھامة لتعزيیز االعالقاتت بيین نزعع االسالحح
حقوقق ااإلنسانن٬، ووجهھودد االتنميیة.

 االدعم لمكافحة ااأللغامم
.2013مليیونن ددووالررااً أأمريیكيیاً تقريیباً في االدعم االعالمي وواالوططني لمكافحة ااأللغامم في  647االمانحيین وواالدوولل االمتأثرةة ساهھھھمواا بـمبلغ   

٠۰مليیونن ددووالرر اامريیكي 681عندما سجلت االمساهھھھماتت إإجمالي  2012نن %) عع5(مليیونن ددووالرر أأمريیكي 34هھھھناكك أأنخفاضض بقيیمة   
٠۰2012مليیونن ددووالررااً أأمريیكيیاً من  51مليیونن ددووالررااً أأمريیكيیا٬ً، بإنخفاضض قدررهه حواالي  446بلغت  2013االمساعدةة االعالميیة في 
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٠۰مانحاً 31ددوولة عضو وو ثالثث مناططق أأخرىى قد تلقواا ددعماً من  47إإنن إإجمالي  



االواليیاتت االمتحدةة٬، االيیابانن٬، االنروويیج٬،- االمساهھھھماتت من االدوولل االخمس االمناحة ااألعلى مساهھھھمةً في مكافحة ااأللغامم   
٠۰من أأجمالي تمويیل االمانحيین% 65قد شكلت - ااإلتحادد ااألوورربي٬، ووهھھھولنداا 

مليیونن 430هھھھذهه هھھھي االسنة االثامنة على االتواالي االتي تصل فيیهھا إإجمالي االمساهھھھماتت االعالميیة لمكافحة ااأللغامم أأكثر من    
ددووالررااً أأمريیكيیاً

٬، أأكثر من أأيي ددوولة أأخرىى للسنة االحادديیة عشرةة على2013مليیونن ددووالررااً أأمريیكيیاً في تمويیل عامم  72تلقت أأفغانستانن    
 االتواالي ووأأكثر من ضعف االتمويیل االذيي تلقتهھ ثاني أأكبر ددوولة متلقي٬، جمهھورريیة الوو االديیمقرااططيیة االشعبيیة.

مليیونن ددووالررااً 17ددووالررااً أأمريیكيیاً لدعم براامجهھا االوططنيیة لمكافحة ااأللغامم٬، أأيي بزيیاددةة  مليیونن 201قدمت ثمانيیة عشر ددوولة متأثرةة   
٠۰2012أأمريیكيیاً مقاررنةً مع االعامم 

عمليیة حفظ سالمم 11باإلضافة إإلى تلك االمساهھھھماتت٬، ووفرتت ااإلعتماددااتت من االجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة لمكافحة ااأللغامم من خاللل   
٠۰2012مقاررنة مع االعامم % ٬33، أأيي بزيیاددةة 2013مليیونن ددووالررااً أأمريیكيیاً في  150
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