
2015مرصد األلغام األرضیھ 
النتائج الرئیسیھ

  تفاصیل التقدم نحو الھدف المتمثل في عالم خال من األلغام، لكنھ وجد أیضا تحدیات مع2015واصل مرصد األلغام األرضیة 
 الجماعات المسلحة غیر الحكومیة لستخدامھا األلغام األرضیة في مزید من البلدان، كما وجد زیادة في عدد الضحایا عالمیا خالل

، ال تزال العدید من الدول2014مدة عام واحد. وبینما أفاد المرصد عن زیادة في تطھیر المناطق المتضررة من األلغام في عام   
٠متأخره في خطط التطھیر، كما انخفض التمویل العالمي لمكافحة األلغام للعام الثاني على التوالي

حالة المعاھدة
٠ دول طرف في معاھدة حظر األلغام، وواحدة موقعة لم تصدق بعد، ھى؛ جزر مارشال162ھناك  

االستخدام
، استخدمت قوات حكومات؛ میانمار وكوریا الشمالیة وسوریا -جمیعھا لیست اطراف في2015 إلى أكتوبر 2014من أكتوبر   

٠معاھدة حظر األلغام- ألغام مضادة لألفراد 

 نفت كوریا الشمالیة زرع ألغام أرضیة جدیدة على طول طریق دوریات كوریا الجنوبیھ في المنطقة منزوعة السالح بین البلدین،
٠  إلى  خالف ذلك  2015ولكن خلص تحقیق لجنة الھدنة العسكریة بقیادة األمم المتحدة في تقریر أغسطس   

. في حین تستخدم من قبل حكومة2011بدأ توثیق استخدام الحكومة السوریة الحدیث لأللغام المضاده لألفراد ألول مرة في عام   
. ومع ذلك، تشیر المعلومات المتاحة إلى أن استخدام1999میانمار (بورما سابقا) و یتم توثیقھ سنویا من قبل المرصد منذ عام   

٠األلغام الجدید في میانمار كان أقل وبشكل ملحوظ خالل السنوات القلیلة الماضیة

 استخدمت الجماعات المسلحة من غیر الدول األلغام المضادة لألفراد أو العبوات الناسفة المرتجلة التي تنشط بفعل الضحیة والتي 
  بلدا ھي: أفغانستان، وكولومبیا، والعراق، ولیبیا، ومیانمار، وباكستان، وسوریا، وتونس،و10تعمل كاأللغام المضادة لألفراد في 
٠أوكرانیا، والیمن، وھي زیادة معتبره

  أو أكثر من الدول التي استخدمت فیھا الجماعات المسلحة غیر الحكومیة األلغام المضادة10كانت آخر مرة أفاد فیھا المرصد عن 
٠2006لألفراد أو العبوات الناسفھ المرتجلة التي تنشط بفعل الضحیة عام  

 لم یكن ھناك استخدام جدید مؤكد لأللغام األرضیھ المضادة لألفراد من قبل أي دولة طرف خالل الفترة المشمولة بالتقریر. وقد
 اجتمعت لجنة المعاھدة الجدیدة المختصھ باالمتثال التعاوني مع ممثلي الدول األطراف؛ السودان وأوكرانیا وتركیا والیمن للمشاركة
 في حوار تعاوني بشأن ادعاءات استخدام  األلغام المضادة لألفراد في الماضي، حیث أن بعض تلك الحاالت یعود تاریخھا إلى عام

٠2008

الخسائر البشریھ 
، ارتفعت اإلصابات المسجلة الناجمة عن األلغام، والعبوات الناسفة المرتجلة التي تنشط بفعل الضحیة وتكون بمثابة2014في عام   

، ولكنھا2013ألغام مضادة لألفراد، ومخلفات الذخائر العنقودیة، وغیرھا من المتفجرات من مخلفات الحرب بالمقارنة مع عام   
٠1999كانت ثاني أدنى مجموع سنوي منذ بدأ المرصد تسجیل الخسائر البشریھ في عام  .

3308٪ مقارنة مع ما مجموعھ 12 إصابات، أي بزیادة قدرھا 3678، وعلى مستوى عالمي تم تسجیل ما مجموعھ 2014في عام   
٠2013في عام 

، عندما كان ھناك1999٪  مما كان عنھ في عام 40 إصابات في الیوم الواحد أي حوالي 10 كان معدل اإلصابة 2014في عام     
٠ ضحیة كل یوم25ما یقرب من 

 في العدید من الدول والمناطق، ال یتم تسجیل العدید من الضحایا، وخاصة في حاالت النزاع؛ لذلك، من المتوقع أن تكون أعداد
 الضحایا الحقیقیھ أعلى بكثیر من المسجلھ. ومع ذلك، فإن االنخفاض في عدد اإلصابات المسجلة منذ نفاذ معاھدة حظر األلغام ھو

٠أكثر من مھم بسبب التحسن في تسجیل الضحایا عبر الزمن

٠  دولھ طرف في معاھدة حظر األلغام37، منھا 2014 دولة وأربع مناطق أخرى في عام 54وقد تم تحدید عدد الضحایا في 
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٠2013٪) وھو مطابق تقریبا لعام 80وكانت الغالبیة العظمى من تسجیل ضحایا األلغام / مخلفات الحرب المتفجره من المدنیین (  

٠٪ من مجموع الضحایا في صفوف المدنیین 39، وحیثما امكن التعرف على العمر شكل األطفال 2014في عام    

٠2013 و 2012٪ من مجموع الضحایا، وھو ما یماثل ما كان في عامي 12و حیثما كان النوع معروفا شكلت النساء والفتیات 

٠وقد وقع سبعون بالمئة من أعداد الضحایا المسجلون عالمیا في الدول األطراف في اتفاقیھ حظر األلغام

  ضحیھ في عام1050 مقارنة بـ 2014 ضحیھ سجلت في عام 1296كما شھدت أفغانستان أعلى ارتفاع فردي في عدد الضحایا مع 
  ضحیھ سجلت في عام809. وكان الجزء األكبر من الزیادة بسبب العبوات الناسفة المرتجلة التي تنشط بفعل الضحیة، مع 2013
٠2013 في عام 567 مقارنة بـ 2014

، تسببت األلغام المضادة لألفراد المصنعھ والعبوات الناسفة المرتجلة بوصفھا ألغام مضادة لألفراد في سقوط غالبیة2014وفي عام   
٠٪ كالھما)49الضحایا (

٪ في عام22٪، ارتفاعا من 31وقد ارتفعت جدیا نسبھ الضحایا بسبب العبوات الناسفة المرتجلھ التي تنشط  بفعل الضحیة (إلى   
٠)، بسبب الضحایا في أفغانستان الذین یمثلون غالبیة ھذه الزیادة2013  

التلوث وإطالق االراضي
33، كان ھناك سبع وخمسون دولھ وأربعة مناطق أخرى لدیھا تھدید التلوث باأللغام المضادة لألفراد، منھم 2015بحلول أكتوبر   
  دولة لیست طرف في اتفاقیة حظر األلغام المضاده لألفراد. وھناك خمس دول أطراف على األقل إما یشتبھ أو24دول طرف و

  كم مربع على األقل من األراضي تم تطھیرھا من األلغام األرضیة في200یوجد بقایا للتلوث باأللغام بھا. ورصد ما ال یقل عن 
  لغم مضاد11500 لغم مضاد لألفراد و 230000، وتدمیر أكثر من 2013 كم مربع المقدرة في 185، وھي زیادة من 2014عام 

٠للمركبات
  تم انجازه في أفغانستان2014، كان أكبر مجموع مساحة تطھیر للمناطق الملغومة في عام 2013وكما كان الحال في عام 

٠٪ من مساحة التطھیر المسجلة75وكمبودیا، وكرواتیا، والذین مثلوا معا 

  لغم1048000 كم مربع من المناطق الملغومة  وما یناھز 976وعلى مدى السنوات الخمس الماضیة، تم تطھیر ما یقرب من 
٠ لغم مضاد للمركبات تم تدمیرھم82000مضاد لألفراد وأكثر من 

، أكملت بوروندي تطھیر المناطق التي یشتبھ بكونھا ملغومة، كما أعلنت موزمبیق  نفسھا خالیة من األلغام2014وفي عام   
٠2015األرضیة في سبتمبر 

  دولة ومنطقة واحدة أخرى أنفسھم مطھرون من األلغام، وذلك منذ دخول المعاھدة حیز29، أعلنت 2015وبحلول شھر نوفمبر 
٠1999النفاذ عام    

 أن لدیھا مناطق یشتبھ في أنھا ملوثة باأللغام المضادة7أعلنت سلطنة عمان ألول مرة في تقریر الشفافیة األول الخاص بالمادة 
 لألفراد، وبالتالي أضیفت إلى قائمة الدول األطراف الملوثة. كما أدى تلوث األلغام المضادة لألفراد الجدیدة الناشئة في أوكرانیا إلى 

٠إضافتھا إلى قائمة الدول األطراف الملوثة  

  فترة تمدید واحده على األقل، ولكن یظھر27 األطراف التي أكدت أن لدیھا التزامات إزالة ألغام باقیھ، تم منح 33ومن الدول الــ 
٠ من اإلتفاقیھ5أن ثالث دول أطراف فقط على الطریق الصحیح لتحقیق مواعید التطھیر النھائیھ المذكوره بالمادة 

، قدمت أربع دول أطراف طلبات تمدید، وتمت الموافقة علیھا جمیعا في المؤتمر االستعراضي الثالث للمعاھده،2014وفي عام   
، قدمت أربع دول أطراف طلبات التمدید،2015وھي: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، واریتریا، والیمن، وزیمبابوي. وفي عام   

 وھي: قبرص، وإثیوبیا، وموریتانیا،  والسنغال، بانتظار الموافقة علیھا في االجتماع الرابع عشر للدول األطراف المقرر عقده
٠2015 دیسمبر العام 4 نوفمبر - 30خالل الفتره من    

  كم مربع یعتقد100وطبقا لتعریف مرصد األلغام. فإن عظیم التلوث باأللغام المضادة لألفراد، التي یحددھا المرصد بأكثر من   
 بوجوھا في:أفغانستان وأنغوال وأذربیجان والبوسنة والھرسك وكمبودیا وتشاد وكرواتیا والعراق وتایالند، وتركیا، فضال عن

 الصحراء الغربیة. وقد حسنت زیادة استخدام منھجیھ إطالق األراضي -المسح التقني وغیر التقني- من فھم التلوث باأللغام المتبقي
٠في العدید من البلدان
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دعم مكافحة األلغام
  ملیون دوالر أمریكي من الدعم الدولي والوطني لألعمال610ساھمت الجھات المانحة والدول المتضررة معا في ما یقرب من 

  و ھو تراجع للعام الثاني على2013٪) عن عام 5 ملیون دوالر أمریكي (30، بانخفاض قدره 2014المتعلقة باأللغام في عام 
٠التوالي في الدعم

٠2013 ملیون دوالر أمریكي عن عام 23 بانخفاض قدره 2014 ملیون دوالر أمریكي في عام 417وكانت المساعدة الدولیة 

٠ مانحا33 دولة وثالث مناطق أخرى دعما من42وتلقت ما مجموعھ   
 

 و شكلت مساھمات الخمس مانحین الكبار لألعمال المتعلقة باأللغام -الوالیات المتحدة، واالتحاد األوروبي، والیابان، والنرویج،
٠٪ من مجموع التمویل من جمیع الجھات المانحة72وھولندا نسبة 

 
٠ ملیون دوالر أمریكي400وھذه ھي السنة التاسعة على التوالي التي بلغت المساھمات الدولیة لألعمال المتعلقة باأللغام أكثر من 

   
  ملیون دوالر49 إلى 2013 ملیون دوالر أمریكي في 68وانخفض إلى حد كبیر دعم أنشطة إزالة األلغام في أفغانستان من  

٪ من التمویل المقدم لثاني أكبر متلق للدعم،جمھوریة الو30، على الرغم من أنھ كونھ ال یزال أعلى 2014أمریكي في عام   
٠ ملیون دوالر أمریكي37الدیمقراطیة الشعبیة:  

٪ من45و أعلى خمس دول متلقیھ للدعم ھي: أفغانستان، وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة، والعراق وأنغوال، وكمبودیا. وتلقوا   
٠جمیع المساھمات الدولیة

 
٪ من مجموع التمویل)،     ومساعدة الضحایا68تم توزیع التمویل الدولي بین القطاعات التالیة: إزالة األلغام والتوعیة بالمخاطر (  

% المتبقیھ من قبل الجھات16٪ ).و لم تصنف الـ 1٪)، وتدمیر المخزون (أقل من 4٪)، وبناء القدرات (5٪) والمناصره (7(  
٠المانحة  

  ملیون7 ملیون دوالر أمریكي دعما وطنیا لبرامج مكافحة األلغام الخاصة بھا، وھو 194وقد قدمت ثالثة عشر دول متضررة 
  ملیون دوالر201 دولة متضررة مساھمتھا بمبلغ  18٪)، عندما ذكرت 4 (بانخفاض 2013دوالر أمریكي أقل مما كان علیھ في 

٠أمریكي
 

 وباإلضافة إلى تلك المساھمات، وفرت االعتمادات من الجمعیة العامة لألمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام في إطار عملیات
٠2013٪ مقارنة مع عام 10، بزیادة قدرھا 2014 ملیون دوالر أمریكي في عام 166حفظ السالم 

مساعدة الضحایا
 أحرزت معظم الدول األطراف في معاھدة حظر األلغام ذات األعداد الكبیرة من ضحایا األلغام تقدما كبیرا في مساعدة الضحایا في

)، ولكن ال2019-2014) واستمرت في القیام بذلك في إطار عمل خطة عمل مابوتو  (2014-2009إطار خطة العمل قرطاجنة (  
٠ ذات األعداد الكبیرة من ضحایا األلغام31یزال یواجھھا العدید من التحدیات. النتائج المفصلة أدناه تتعلق بالدول األطراف الـ 

 
٠من خالل المسح، واصل فھم احتیاجات ضحایا األلغام  التحسن في أكثر من نصف الدول األطراف

 
 ما یقرب من ثلثي الدول األطراف كان لدیھا آلیات تنسیق فعالة أو خطط وطنیة ذات صلة في المكان المناسب لدفع الجھود الرامیة
 إلى مساعدة ضحایا األلغام والدفاع عن حقوقھم. ومع ذلك، لم یتم تحدیث خطط العمل للمساعدة في أفغانستان والسودان بعد انتھاء
 مدتھا، في حین ظلت خطط عدة دول أطراف مجرد مشروع أو  غیر نشطھ ، كما في: الجزائر، وبوروندي، وتشاد، وجمھوریة

٠الكونغو الدیمقراطیة، وجنوب السودان، والیمن
 

 في معظم الدول األطراف، تم دمج جھود مساعدة الضحایا في حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وجھود التنمیة األخرى، من خالل
 التنسیق التعاوني والتخطیط جنبا إلى جنب، ومشاركة الناجین. ومع ذلك، فإن جھود التنسیق لمساعدة الضحایا توقفت في البوسنة

٠والھرسك، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وأوغندا
 وفي جمیع الدول األطراف تقریبا، انضم الناجین لعملیات التنسیق التي تؤثر على حیاتھم، على الرغم من أنھ في العدید من البلدان

٠یجب أن تكون مشاركتھم مدعومھ على نحو أفضل، وخاصة في مواقع صنع القرار
 

 كما ضمنت أكثر من نصف الدول األطراف بعض المعلومات عن أنشطة مساعدة الضحایا والتقدم في التقاریر الرسمیة التي تغطي
٠2014السنة التقویمیة   
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تدمیر المخزون
٠2014 دمرت في عام 530000 ملیون لغم مضاد لألفراد، من بینھم أكثر من 49إجماال، دمرت الدول األطراف أكثر من   

٠وقد انھت فنلندا تدمیر مخزونھا المؤلف من ملیون لغم خالل الفترة المشمولة بالتقریر
 

٠وھناك أكثر من تسعة مالیین لغم مضاد لألفراد في انتظار تدمیرھا في ست دول أطراف
 

 وال تزال كل من روسیا البیضاء والیونان وأوكرانیا في انتھاك للمعاھدة بعد أن فشلوا في إنھاء تدمیر مخزوناتھم من األلغام
،2008 مارس 1المضاده لألفراد قبل المھلة المحدده بأربع سنوات من النفاذ لكل منھم. وكانت  مھلة روسیا البیضاء والیونان حتى   

٠2010 یونیو 1في حین كانت مھلة أوكرانیا حتى   

النقل واإلنتاج 
 على مدى العقد الماضي، تكونت التجارة العالمیة في األلغام المضادة لألفراد من مستوى منخفض من النقل غیر المشروع وغیر
 المعترف بھ، ولكن ظھور األلغام في السودان وأوكرانیا والیمن یشیر إلى وجود شكل من أشكال السوق و التجارة في األلغام

٠المضادة لألفراد
 

 ھناك تسع دول على األقل لیست طرفا في معاھدة حظر األلغام، بما في ذلك ستة منتجین لأللغام األرضیة سنت وقفا اختیاریا رسمیا
 على تصدیر األلغام المضادة لألفراد، ھم: الصین، الھند، إسرائیل، كازاخستان، باكستان، روسیا، سنغافورة، كوریا الجنوبیة،

٠والوالیات المتحدة  
11 دولة منتجة لأللغام المضاده لألفراد قبل وجود معاھدة حظر األلغام، ال یوجد األن سوى 50وانخفاضا مما مجموعھ أكثر من    
 دولة كمنتجین ممكنین لأللغام المضادة لألفراد، ھم: الصین، كوبا، والھند، وإیران، ومیانمار، وكوریا الشمالیة، وباكستان، وروسیا،

٠وسنغافورة، وكوریا الجنوبیھ، وفیتنام

٠وقد یكون اإلنتاج النشط مستمر في عدد قلیل مكون من أربعة بلدان ھي: الھند، ومیانمار، وباكستان، وكوریا الجنوبیة
 

 وتنتج الجماعات المسلحة من غیر الدول في أفغانستان، وكولومبیا، والعراق، ومیانمار، وباكستان وسوریا، وتونس األلغام المضادة
٠لألفراد، معظمھا في شكل عبوات ناسفة مرتجلة تنشط بفعل الضحیة
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