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*** بــیـان صـحـفـي ***  
2015 نوفمبر26) 1 بتوقیت الشرق االمریكي(توقیت غرینتش+10:00 (یحظر النشرقبل الساعة 

، لكن المزید من األراضي طُھرت من األلغام األرضیةارتفاع في استخدام المتمردین لأللغام األرضیھ وفي تعداد الضحایا العالمي

  استخدمت األلغام األرضیة من قبل الجماعات المسلحة غیر الحكومیة في بلدان2015: وفقا لمرصد األلغام األرضیة 2015 نوفمبر26جنیف، 
، ولكنھا كانت في ثاني2014أكثر مما كان علیھ في السنوات التسع السابقة، وارتفعت اعداد الضحایا التي تم تسجیلھا على مستوى العالم في عام   

 أدنى مستوى لھا، كما أن الغالبیة العظمى من الدول التزمت بالقاعدة العالمیة لحظر السالح. وھذا  ھو التقریر السنوي األخیر، للحملة الدولیة
٠لحظر األلغام األرضیة الحائزه على جائزة نوبل للسالم، الذي صدر  الیوم في جنیف  

  قائال "بینما حقق العالم تقدما كبیرا، فقد شھد العام الماضي2015وصرح جیف أبرامسون، مدیر برنامج المرصد والمحرر النھائي لتقریر 
 خطوات مقلقة من التراجع من حیث االستخدام الجدید واإلصابات الناجمة عن األلغام األرضیة"، كما أن "المتبقي من حقول األلغام یحتاج الى
٠التطھیر بوتیرة أكبر وعمل أكثر لمنع العناصر المسلحة من اللجوء لھذه األسلحة إذا أردنا وضع حد آلفة األلغام األرضیھ" أضاف ابرامسون  

، استخدمت الجماعات المسلحة من غیر الدول األلغام المضادة لألفراد أو العبوات الناسفة المرتجلھ التي2015 إلى أكتوبر 2014ومن أكتوبر      
  بلدان على األقل: أفغانستان وكولومبیا ولیبیا ومیانمار وباكستان وسوریا، والیمن،10تنشط بفعل الضحیة وتعمل كاأللغام المضادة لألفراد في 

٠2006وكذلك العراق وتونس وأوكرانیا. والثالثة األخیرة لم تكن مدرجة في تقریر العام الماضي ولم یسجل المرصد مثل ھذا العدد الكبیر منذ   
 كما صرح مارك ھیزناي ، الباحث األول في منظمة مراقبة حقوق االنسان ومحرر قسم السیاسة في مرصد األلغام األرضیة ان "االستخدام الجدید

 لأللغام المضادة لألفراد من قبل الجماعات المسلحة من غیر الدول في الصراعات في أوكرانیا والیمن واستمرار استخدام العبوات الناسفة
٠المرتجلھ التي تنشط بفعل الضحیھ على نطاق واسع  في أفغانستان والعراق ھو آمر مثیر للقلق بشكل خاص"

   من قبل القوات الحكومیة2015-2014ومع بقاء االستخدام من قبل الحكومات منخفضا، فقد تأكد االستخدام الجدید  لأللغام المضادة لألفراد في 
1999في میانمار وكوریا الشمالیة وسوریا -جمیعھا دول غیر أطراف في معاھدة حظر األلغام. تلك المعاھدة، التي أصبحت قانونا دولیا في   

  دول طرف، وتحظر استخدام األلغام التي تنفجر بسبب االتصال البشري، المعروفھ أیضا باسم "التي تنشط بفعل الضحیھ"162والیوم لدیھا  
٠وبالتالي یشمل العبوات الناسفة المرتجلھ التي تكون بمثابة ألغام مضادة لألفراد  

 وقادت الزیادة الحادة في عدد الضحایا بسبب العبوات الناسفة المرتجلھ التي تنشط بفعل ضحیة في أفغانستان االرتفاع في العدد اإلجمالي
.2013 سجلت في عام 3308، ارتفاعا من3678 إلى 2014لإلصابات المسجلة الناجمة عن األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في عام   

٠، ما ابقى االتجاه طویل األجل في عد تنازلي 1999ومع ذلك، ظل ثاني أدنى مستوى للضحایا منذ بدأ المرصد تسجیل الخسائر البشریھ في عام 
 وقد صرح لورین بیرسي محرر قسم الخسائر البشریھ ومساعدة الضحایا بمرصد األلغام األرضیة قائال "ھذا االرتفاع في الخسائر البشریھ، بعد 
 سنوات عدیدة، یسلط الضوء على الحاجة الماسة لحمایة جمیع مبادئ معاھدة حظر األلغام،أثناء وبعد الصراع المسلح"، كما "یجب على الدول آن

 ترقى لمستوى التزاماتھا لمساعدة مئات اآلالف من الناجین من األلغام األرضیة، عن طریق تطبیق نفس المستوى من الكثافة والدقة التي
٠یستخدمونھا في ازالة االلغام االرضیة"، آضاف بیرسي  

. وكما في1999 ضحیھ كل یوم التي أعلن عنھا في عام 25، كان ھناك ما معدلھ عشرة ضحایا في الیوم الواحد، مقارنة مع 2014وفي عام   
٪). وقد أفاد المرصد أن ھناك ما ال یقل عن80التقاریر السابقة األخیرة، كانت األغلبیة العظمى من الضحایا التي تم تسجیلھا من المدنیین (  

٠ ناج من األلغام األرضیة على مر الزمن، ولكن یتوقع أن یكون العدد أعلى من ذلك بكثیر225000  

تم تطهير املزيد من التلوث لكن الدعم املالي واصل االنخفاض للعام الثاني على التوالي

  التي28، أعلنت موزمبیق نفسھا خالیة من األلغام، وإنھت إرث طویل من التلوث باأللغام األرضیة. وھي الدولة الطرف الـ2015في سبتمبر 
  منھا أعضاء بالمعاھدة) وأربع مناطق أخرى (كوسوفو،33 دولة (57استكملت إزالة األلغام منذ دخول المعاھدة حیز النفاذ. إال انھ ما زال ھناك 

٠ناغورنو كاراباخ، أرض الصومال، والصحراء الغربیة) من المعروف تلوثھا باأللغام  
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  ، وتدمیر أكثر من2013 كم مربع في 185 كم مربع على األقل من المناطق الملغومة ارتفاعا من 200، تم اإلعالن عن تطھیر 2014وفي عام 
  لغم مضاد لألفراد.كما استمرت برامج إزالة األلغام في أفغانستان وكمبودیا وكرواتیا على رأس أكثر المناطق مساحة التي تم تطھیرھا230000

٠في جمیع أنحاء العالم
 و قالت امیلي شایي، مسئولة السیاسات والتواصل الحكومي بالحملھ الدولیھ لحظر األلغام األرضیھ  انھ " ومع ذلك، فإن وتیرة التطھیر تخلفت عن

 الھدف الذي تم وضعھ العام الماضي في المؤتمر  االستعراضي الثالث للمعاھدة وھو استكمال إزالة األلغام في جمیع الدول األطراف بحلول
  دولھ فترة تمدید واحدة على األقل، كما ھو مسموح27  دولھ طرف التي أكدت تلوثھا باأللغام األرضیة، تم منح 33"، كما وانھ "من بین الـ 2025

٠بموجب المعاھدة. ومع ذلك، یبدو أن ثالثة فقط على الطریق الصحیح لتلبیة المواعید النھائیة للتطھیر"، أضافت شایي  
، استھدف2014 ملیون دوالر امریكي في الدعم الدولي والوطني لمكافحة األلغام في عام 610كما ساھمت الجھات المانحة والدول المتأثره بـ   

، وھي السنة الثانیة2013 ملیون دوالر أمریكي مقارنة مع عام 30معظمھا إزالة التلوث وتثقیف أولئك المعرضین للخطر. وكان ھذا انخفاضا بـ   
٠2012 ملیون دوالر أمریكي في عام 681من االنخفاض من مستوى قیاسي بلغ   

13 ملیون دوالر أمریكي من الدعم المقدم من الجھات المانحة، وقدمت 417 دولة وثالث مناطق أخرى 42، تلقى ما مجموعھ 2014وفي عام   
  ملیون دوالر أمریكي للدعم الوطني لبرامج األعمال المتعلقة باأللغام الخاصة بھا. وانخفض الدعم الدولي ألفغانستان، التي ظلت194دولة متأثره 

٪10. ومع ذلك، ارتفعت بمقدار 2014 ملیون دوالر أمریكي في عام 49 إلى2013 ملیون دوالر أمریكي في 68أعلى متلق إلى حد بعید، من   
٠ ملیون دوالر أمریكي166، لتصل لما مجموعھ 2014مخصصات اإلجراءات المتعلقة باأللغام ضمن التزامات عملیات حفظ السالم  في عام   

٠وشملت النتائج الرئیسیة االخرى من التقریر ما یلي:  
٪ من12٪ من مجموع الخسائر البشریھ في صفوف المدنیین، حیثما كان  العمر معروفا.وشكلت النساء والفتیات 39، شكل األطفال 2014في عام   

٠مجموع الخسائر البشریھ حیثما كان النوع معروفا
٠أحرزت معظم الدول األطراف ذات األعداد الكبیرة من ضحایا األلغام تقدما كبیرا في مساعدة الضحایا، ولكن ما زال أمامھا العدید من التحدیات  

، مع وجود فنلندا كونھا2014 دمرت  في عام 530000 ملیون لغم مضاد لألفراد، من بینھم أكثر من 49إجماال، دمرت الدول األطراف أكثر من   
٠أحدث بلد استكملت تدمیر المخزون  

 تبقى روسیا البیضاء والیونان وأوكرانیا منتھكین للمعاھدة بعد أن فشلوا في إكمال تدمیر مخزوناتھم  قبل المھلة المحدده بأربع سنوات من بد النفاذ
٠2010 یونیو 1، في حین كانت مھلة أوكرانیا حتى 2008 مارس 1بالنسبھ لكل منھم. وكانت مھلة روسیا الیبضاء والیونان حتى 

 على مدى العقد الماضي، تكونت التجارة العالمیة في األلغام المضادة لألفراد من مستوى منخفض من النقل غیر المشروع وغیر المعترف بھ،
٠ولكن ظھور األلغام في السودان وأوكرانیا والیمن یشیر إلى وجود شكل من أشكال السوق و التجارة في األلغام المضادة لألفراد

  بلدا فقط كمنتجین ممكنین لأللغام األرضیھ11 دولة منتجة قبل وجود معاھدة حظر األلغام، ھناك حالیا 50أنخفاضا مما مجموعھ أكثر من 
 المضادة لألفراد، ویمكن أن یكون اإلنتاج النشط مستمرا في عدد قلیل من أربعة بلدان ھي: الھند ومیانمار وباكستان، و كوریا الجنوبیھ.

  من المنتجین الممكنین،حیث اشارت أخر شركة معروفة لتصنیع األلغام األرضیة11(مالحظة:ربما سیتم حذف  سنغافورة قریبا من قائمة تضم 
٠ نوفمبر الجاري في ذلك البلد أنھا لن تنتج األلغام بعد األن)11في   

 النھایھ####
عن المرصد

  عن الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة قبیل االجتماع الرابع عشر للدول األطراف في معاھدة حظر2015یتم إصدارا مرصد األلغام األرضیة 
  دیسمبر. مزید من المعلومات التفصیلیة الخاصة بكل بلد تتوفر في4 نوفمبر - 30األلغام الذي سیجري في األمم المتحدة في جنیف في الفترة من 

 مالمح قطریة عبر اإلنترنت، في حین أن النظرات في التقریر تقدیم تحلیل واستنتاجات الوضع العالمي. ویركز التقریر على السنة التقویمیة
٠ في بعض الحاالت2015، مع معلومات حتى نوفمبر 2014  

  وقد حازتومرصد األلغام األرضیھ والذخائر العنقودیة ھو الذراع البحثیة للحملة الدولیة لحظر األلغام – االئتالف المناھض للذخائر العنقودیة.  
  عن عملھا الرامي إلى التخلص من األلغام.و یتم تنسیق أعمال المرصد من قبل1997الحملة الدولیة لحظر األلغام  جائزة نوبل للسالم في عام 

 لجنة رصد وبحوث من خبراء من الحملة الدولیة واالئتالف المناھض للذخائر العنقودیة، وقیادات للفریق البحثي، وممثلین عن أربع منظمات غیر
٠حكومیة ھي: ھاندیكاب إنترناشیونال، ھیومن رایتس ووتش، مكافحة األلغام – كندا، الھیئة النرویجیة الشعبیة للمساعدات  
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