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ااأللغامم ااألررضيیهھ & االذخائر االعنقودديیهھ
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2014مرصد ااأللغامم ااألررضيیهھ           
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*** بــيیـانن صـحـفـي ***  
) 5 بتوقيیت االشرقق ااالمريیكي(توقيیت غريینتش-10:00 (يیحظر االنشرقبل االساعة 

وولكن هھھھناكك اانحسارر للتمويیل االدوولي لنزعع ااأللغامم االمتبقيیة ااااأللغامم؛ بسبب اااالبشريیهھ اااالخسائر في كبيیر اانحسارر  

( 2014دديیسمبر  3ووااشنطن )
مقاررنة بالعامم االسابق٬، ووتوقف تقريیبا كل ااالنتاجج لألسلحة ووفق االتقريیر االسنويي ااألخيیر للحملة االدووليیة لحظر 2013قتل ووأأصيیب باأللغامم عددد أأقل في   
في االذكرىى االسابعة عشر لتوقيیع 2014 تم نشر تقريیر مرصد اااللغامم, ااأللغامم االحائزةة على جائزةة نوبل   

معاهھھھدةة حظر ااأللغامم.
بيینما الززاالل عددد كبيیر من االناسس يیفقدوونن حيیاتهھم ووأأعضائهھم٬،"صرحت ميیجانن برووكك محرررةة قسم ااالصاباتت وومساعدةة االضحايیا في مرصد ااأللغامم  

وولكن ال نستطيیع" ووأأضافت "٬،فانن ااالصاباتت االجديیدةة االتي تم تسجيیلهھا هھھھي في أأددنى مستويیاتهھا وويیعتبر ذذلك أأفضل مقيیاسس لنجاحح معاهھھھدةة حظر ااأللغامم   
٠۰أأنن ننسى بأنن هھھھناكك مئاتت ااآلالفف من االناجيیيین من ااأللغامم في اانتظارر تلبيیة ااحتيیاجاتهھم وو حقوقهھم"  

وويیعتبر ذذلك االحد ااألددنى منذ قيیامم مرصد 3308اانحسر االعددد االمسجل لالصاباتت من جرااء ااأللغامم وومخلفاتت االحربب االمتفجرةة االى  2013في عامم   
9  هھھھو2013ووكانن معدلل عددد االضحايیا في عامم . 2012ووووصل تقريیبا االى أأقل من االربع االمسجل عامم  1999ااأللغامم بتسجيیل ااالصاباتت في عامم   

ضحيیة في االيیومم ووكما كانن في االسنوااتت 25حيیث بلغ عددد االضحايیا  1999ضحايیا في االيیومم مما يیشيیر بأنهھ تم اانقاذذ االكثيیر من االناسس مقاررنة بعامم   
٠۰%)79(االسابقة فانن معظم ااالصاباتت االمسجلة هھھھم من االمنيیيین  

ددوولة خاررجج نطاقق ااالتفاقيیة ووتلتزمم تقريیبا جميیعهھا 35ددوولة ووالززاالت  162بلغ عددد االدوولل ااألططراافف في االمعاهھھھدةة   2014بانضمامم عمانن في أأغسطس   
تم ااحراازز االنصر عند ااالعتراافف االعالمي بالمعاهھھھدةة عندما أأعلنت االواليیاتت. ببنودد االمعاهھھھدةة مما يیشيیر االى قبولل عالمي لمعايیيیرمعاهھھھدةة حظر ااأللغامم   

منع ااستعمالل ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد باستثناء في شبهھ االجزيیرةة االكورريیة ووحظر اانتاجج االسالحح ووااالسرااعع في تدميیر 2014االمتحدةة في يیونيیو ووسبتمبر   
٠۰بأنن هھھھذاا يیشيیر االى تطلعنا االوااضح لالنضمامم في االنهھايیة"" مخزوونهھا ااالحتيیاططي ووقالت االواليیاتت االمتحدةة   

بقاء ااستخداامم ااأللغامم معزووال    
 لم يیكن هھھھناكك ااستعمالل مؤكد لأللغامم ااألررضيیة من ددوولة ططرفف في معاهھھھدةة حظر ااأللغامم خاللل االفترةة االتي يیغطيیهھا تقريیر مرصد ااأللغامم من سبتمبر

٠۰من قبل ددوولة ططرفف هھھھي االيیمن 2011كانن هھھھناكك ووااقعة اانتهھاكك مؤكدةة للحظر في عامم  . 2014ووحتى أأكتوبر  2013
 يیوجد مخزوونن لأللغامم االمضاددةة لألفراادد في االنزااعع االمستمر في أأووكراانيیا بيین االقوااتت االحكوميیة ووااالنفصاليیيین االمدعوميین من ررووسيیا بالرغم من أأنهھ لم

٠۰يیتم االتأكد قطعيیا بأنهھ تم ااستعمالل ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد٬، وومن االجديیر ذذكرهه أأنن أأووكراانيیا هھھھي ددوولة ططرفف في االمعاهھھھدهه  
يیجب على االيیمن أأنن تعمل" قالل مارركك هھھھزني كبيیر االباحثيین في منظمة مرااقبة حفوقق ااالنسانن وومحررر قسم سيیاسة حظر ااأللغامم في مرصد ااأللغامم   

يیجب أأنن يیتوقف أأيي ااستعمالل لأللغامم  ٬،وو2011أأكثر للتوضيیح ووتحميیل االمسئوليیة الوولئك االذيین أأستعملواا ااأللغامم ااألررضيیة االمضاددةة لألفراادد في عامم   
٠۰في أأووكراانيیا وويیتم االتحقيیق االمستفيیض بالكامل"

 أأكد مرصد ااأللغامم في االعامم االماضي ااستعمالل جديید لأللغامم االمضاددةة لألفراادد من قبل االقوااتت االحكوميیة االسورريیة ووميینمارر ووهھھھما ماززاالتا خاررجج نطاقق
ووجد في آآخر تقريیر اانحسارر كبيیر في ااالستعماللكاررااباخخ٬،;كما -االمنطقة االمنفصلة ددوونن ااعتراافف ددوولي ناغوررنولى معاهھھھدةة حظر ااأللغامم باالضافة اا  

٠۰االجديید في ميینمارر  
 ااستعملت جماعاتت مسلحة من غيیر االدوولل أألغاماً مضاددةة لألفراادد أأوو أأجهھزةة متفجرةة مرتجلة تتفعل بوااسطة االضحيیة في كل من أأفغانستانن ووكولومبيیا

٠۰2013ووفق تقريیر مرصد اااللغامم ) تونس(وويیالحظ بأنهھ نقصت ددوولة ووااحدةة من االقائمة  ووليیبيیا ووميیانمارر ووباكستانن ووسورريیا ووااليیمن   
ااستمراارر ااالنحسارر في االمخزوونن وواالتجاررهه ووااالنتاجج    

هھھھناككووالززاالل  . 1999مليیونن لغماً مضاددااً لألفراادد كانت ضمن مخزوونهھا منذ عامم  48ددوولة ططرفف في معاهھھھدةة حظر ااأللغامم بتدميیر أأكثر من 48قامت
ووهھھھي كل من بيیالررووسيیا ووااليیونانن منذ ددوولل ططرفف االى ااآلنن لم تكمل تدميیر مخزوونهھا ٬،ووأأخفقت ثالثث من هھھھذهه االدوولل في ااكمالل تدميیر مخزوونهھا 6  

بعد في خرقق ألحكامم االمعاهھھھدةة٬، إإذذ أأخفقت في إإتمامم تدميیر مخزوونهھا بحلولل االموعد االنهھائي للمهھلة االمقدررةة بأرربعة أأعواامم 2010ووأأووكراانيیا منذ  2008  
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٠۰ااالنضمامم للمعاهھھھدةة  
وواالتزاامهھا بعدمم اانتاجج مستقبلي 2014تم ااستبعادد االواليیاتت االمتحدةة من قائمة منتجي اااللغامم ااألررضيیهھ االمحتمليین بعد متابعة سيیاستهھا االمعلنة في يیونيیو   

٠۰أأوو اامتالكك لأللغامم االمضاددةة لألفراادد وويیستمر ااالنتاجج االنشط في عددد قليیل من االدوولل هھھھي أأرربع ددوولل ووهھھھي االهھند ووميیانمارر ووباكستانن ووكورريیا االجنوبيیة  
مليیونن االمقدررةة سابقا ووذذكرتت االواليیاتت 110مليیونن ووليیس  5صرحت االصيین في يیونيیو بأنن مخزوونهھا ااالحتيیاططي من ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد أأقل من   

٠۰االبتاجونن\مليیونن كما صرحت سابقا ووززااررةة االدفاعع ااالمريیكيیة  10مليیونن ووليیس  3االمتحدةة بأنن مخزوونهھا ااالحتيیاططي حاليیا   
 شملت االتجاررةة االعالميیة لأللغامم االمضاددةة لألفراادد مستوىى منخفضا جداا من عمليیاتت نقل محظوررةة قليیلة ووغيیر مُعلنة٬، لكن االظهھورر االمفاجئ لأللغامم في

٠۰االسودداانن ووااليیمن يیشيیر إإلى ووجودد سوقق ما لأللغامم االمضاددةة لألفراادد وولإلتجارر بهھا
تطهھيیر ااأللغامم وواالدعم ماززااال حرجانن

)كوسوفو ووناغروونواا كرباخخ ووأأررضض االصومالل وواالصحرااء االغربيیة ( ووأأرربع مناططق أأخرىى ) منهھا ددوولة ططرفف في االمعاهھھھدةة  32( ددوولة 56هھھھناكك نحو  
من 40وومع ذذلك فانهھ خاللل االخمس االسنوااتت االماضيیة كانن  .تم االتأكد أأنهھا متضرررةة من اااللغامم ووفيیهھا مناططق خطرةة ووملوثة باأللغامم االمضاددهه لألفراادد  

٠۰هھھھذهه االدوولل ووثالثث مناططق أأخرىى بامكانهھم ااكمالل االتزااماتت االمعاهھھھدةة في تطهھيیر ااأللغامم ااذذاا توفرتت لهھا االمواارردد االكافيیة  
سنوااتت ووتوفيیر فرصة لتقديیم 10تلزمم االمعاهھھھدةة كل ددوولة ططرفف تطهھيیر ااأللغامم من كل االمناططق االملوثة االتابعة لواليیتهھا ووتحت سيیطرتهھا  خاللل مدةة   

٠۰ططلباتت االتمديید تصاددقق عليیهھ االدوولل ااألططراافف
ددوولل ططرفف ططلباتت االتمديید خاللل االسنة االماضيیة ووتوقعت االدوولل بأنن تقدمم أأثيیوبيیا ططلبا للتمديید كونن االموعد االنهھائي 10تم منح   

٠۰وولم تقدمم ططلبا للتمديید حتى تارريیخنا هھھھذاا ووبهھذاا تتركك ووضعهھا مجهھوال 2015يیونيیو  1الززاالة ااأللغامم يیواافق 
ددوولة لديیهھا االتزااماتت كبيیرةة بالتطهھيیر ووتعتبر أأكثر من ٢۲٣۳ االتي تعدتالتزااملتهھا بالتطهھيیر٬، تم منح فترةة تمديید ووااحدةة على ااالقل لـ 32من بيین االدوولل االـ   

٠۰نصف هھھھذهه االدوولل ليیست في االطريیق االصحيیح في ططلباتت االتمديید أأوو لم تبلغ عن تقدمهھا االوااضح  
في مابوتو- موززمبيیق على ووضع هھھھدفف عالم خالل 2014وواافقت االدوولل ااألططراافف في مؤتمر االمرااجعة االثالث لمعاهھھھدةة حظر ااأللغامم االمنعقد في يیونيیو   

قالل أأتلى كاررلسن نائب مديیر نزعع ااأللغامم ااالنساني في جمعيیة  مساعدةة االشعوبب  االنروويیجيیة ووقائد فريیق االبحث لقسم  االتعامل . 2025من ااأللغامم في   
وولكن عليیهھم أأنن يیكثفواا جهھوددهھھھم وويیطلقونن ااألررااضي 2025أأنن معظم االدوولل يیمكن أأنن تنفذ االتزااماتت االمعاهھھھدةة بحلولل " مع ااأللغامم في مرصد ااأللغامم   

قصوىى؛ وويیشمل ذذلك تطهھيیر ااأللغامم حيیثما كانن مناسبا كأوولويیة   
كيیلو متر 200بعد أأنن كانت االمساحة ال تقل عن–  2013كيیلومتر مربع٬،بطريیق االتطهھيیر وواالمسح في  185تم إإططالقق أأررااضي ٬، بوااقع ما ال يیقل عن  

ااططالقق ااألغلبيیة ووكرووااتيیالغم مضادد لالفراادد إإذذ شهھدتت براامج االتعامل مع ااأللغامم في أأفغانستانن ووكمبودديیا  275000ووتدميیر  – 2012مربع في عامم  
٠۰االكبيیرةة من ااألررااضي في االعالم وويیبيین ذذلك أأنن االتقدمم ممكن ااذذاا كانت هھھھناكك ااالررااددةة وواالتصميیم

2013مليیونن ددووالرر في عامم  647بلغ ااجمالي ااالنفاقق على تطهھيیر ااأللغامم وواالمسح وواالتوعيیة من مخاططر ااأللغامم ووتعرفف جميیعهھا بالتعامل مع ااأللغامم   
مليیونن ددووالرر٬، بنقص 446 تقريیبا 2013بلغت االمساعدااتت االدووليیة لبراامج االتعامل مع ااأللغامم عامم ٬، وو2012مليیونن ددووالرر في عامم  681اانخفض من   

14ددووالرر ووبالمقابل ززاادد االتمويیل من االسلطاتت االوططنيیة بحواالي  مليیونن 497االذيي سجل مبلغا قيیاسيیا ووصل االى  2012مليیونن ددووالرر عن عامم 51بلغ   
٠۰مليیونن ددووالرر 198ليیصل االى   2013مليیونن ددووالرر في عامم   

اانن ااستداامة مستويیاتت االدعم " 2014صرحح جيیف اابراامس مديیر برنامج مرصد ااأللغامم  وواالمحررراالنهھائي  لمرصد ااأللغامم   
٠۰االدوولي ضروورريیهھ بيینما تكافح االدوولل االمثأثرةة باأللغامم باستمراارر لتطهھيیر آآخر حقولهھا االملوثة وومساعدةة ضحايیا ااأللغامم"   

###### اانتهھى

عن االمرصد
ودديیة ( لذخائر االعنـق غامم – ااالئتالفف االمـناهھھھض ـل يیة لحـظر ااألـل يیة للحمـلة االدووـل االذررااعع االبحـث هھھھو  ودديیة  وواالذخائر االعنـق غامم   .)ICBL-CMCمـرصد ااألـل

  على عملهھا االراامي إإلى االتخلص من ااأللغامم. يیتم تنسيیق أأعمالل االمرصد1997حاززتت االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم على جائزةة نوبل للسالمم في عامم 
أأرربع عن  يین  حثي٬، ووممثـل ريیق االـب يیاددااتت للـف ودديیة٬، ووـق لذخائر االعنـق ناهھھھض ـل يیة ووااالئتالفف االـم لة االدووـل من االحـم خبرااء  من  حوثث  ررصد ووـب نة  بل لـج  من ـق

منظماتت غيیر حكوميیة هھھھي: هھھھانديیكابب إإنترناشيیونالل٬، هھھھيیومن رراايیتس ووووتش٬، مكافحة ااأللغامم – كنداا٬، االهھيیئة االنروويیجيیة االشعبيیة للمساعدااتت.

رروواابط 
http://www.the-monitor.org/cpموقع مرصد ااأللغامم - !
/http://www.icbl.orgموقع االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم – !
/http://www.apminebanconvention.orgمعاهھھھدةة حظر ااأللغامم – !
http://www.facebook.com/minefreeworldاالحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم على فيیس بوكك – !
https://twitter.com/minefreeworldاالحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم على تويیتر – !
/http://www.flickr.com/photos/minefreeworld/collectionsاالحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم  على فليیكر– !
http://www.youtube.com/user/ICBLnetworkاالحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم  على يیوتيیوبب – !
https://twitter.com/MineMonitorحسابب تويیتر االخاصص بمرصد ااأللغامم وواالذخائر االعنقودديیة - !

لمزيید من االمعلوماتت ووللترتيیب لمقابالتت: 
مديیر ااإلعالمم ووااالتـصاالتت بالحمـلة االدوولـيیة لحـظر ااأللـغامم – ااالئتالفف االمـناهھھھض لـلذخائر االعنقـودديیة٬، جنـيیف (غريینـتش) خـلويي: - جـارريید بـلوكك٬، 

jared@icblcmc.org أأوو 0041786834407
                                            

  jeff@icblcmc.org /   – 0016465275793  ) خلويي–5جيیف آآبراامسونن٬، مديیر براامج مرصد ااأللغامم ٬، ووااشنطن (غريینتش   -
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