
  تقدیم تفاصیل التقدم من أجل تحقیق ھدف عالم خال من األلغام، ولكن2016یواصل مرصد األلغام االرضیھ 
 أیضا یقدم تقاریر عن عدد كبیر من الضحایا خالل عقد من الزمان، في الوقت الذي تراجع دعم اإلجراءات

  أعوام. وال یزال رفض األلغام المضادة لألفراد ھى القاعدة العالمیة10المتعلقة باأللغام إلى أدنى مستویاتھ في 
 حتى مع استخدام الجماعات المسلحة غیر التابعة للدولة وعدد قلیل من الدول غیر األطراف في معاھدة حظر
 األلغام لھذا السالح.كما استمرت العدید من البلدان في تطھیر التلوث باأللغام، ومع ذلك انخفض معدل التطھیر

، ویبدو أن عدد قلیل جدا من الدول األطراف على الطریق الصحیح لتحقیق مواعید2015العالمي في عام   
٠مواعید إزالھ األلغام

حالھ االتفاقیھ 
٠ دول طرف في معاھدة حظر األلغام وواحدة موقعة ھى جزر مارشال، التي لم تصدق بعد162ھناك 

 لم تكن ھناك تصدیقات أو انضمامات جدیدة في الفترة المشمولة بالتقریر. وكانت آخر دولة تنضم عمان في
٠2014أغسطس   

، تم اإلعالن عن أن مجلس الوزراء في سریالنكا وافق على االنضمام لمعاھدة2016في مارس عام   
٠2016 نوفمبر 1حظر األلغام، ولكن لم یتم إیداع صك االنضمام حتى   

االستخدام
٠إن استخدام األلغام األرضیھ المضادة لألفراد من قبل الدول ال یزال ظاھرة نادرة الحدوث نسبیا

   لنھایة أكتوبر2015لم یكن ھناك استخدام جدید مؤكد لھذا السالح من قبل الدول األطراف من شھر أكتوبر عام 
٠2016 

 استخدمت القوات الحكومة لكل من میانمار وكوریا الشمالیة وسوریا- جمیعھم دول لیست اطراف في  معاھدة
٠حظر األلغام- األلغام المضادة لألفراد مرة أخرى في العام الماضي

10وخالل العام الماضي، استخدمت الجماعات المسلحة غیر الحكومیة األلغام األرضیة المضادة لألفراد في   
٠بلدان ھي: أفغانستان وكولومبیا والعراق ولیبیا ومیانمار ونیجیریا وباكستان وسوریا وأوكرانیا، والیمن

 استخدمت الجماعات غیر الحكومیة المسلحة في أغلب االحیان األلغام  المرتجلھ،  والمعروفھ أیضا باالجھزه
 المرتجلھ الناسفھ التي تفعل من قبل الضحیة (العبوات الناسفة)، والشراك الخداعیة بدال من األلغام األرضیة من
 صنع مصنع. وتحظر مثل ھذه األجھزة بموجب معاھدة حظر األلغام ألنھا تنفجر بسبب وجود، أوالقرب، أو

٠لمس شخص لھا  
 وقد سجل مرصد االلغام،لكنھ لم یمكنھ التحقق بشكل مستقل في مزاعم استخدام جدید لأللغام في الدول األطراف:

٠الكامیرون، تشاد، النیجر، الفلبین، وتونس، أو في دول لیست أطرافا: إیران والمملكة العربیة السعودیة

الضحایا
، كان ھناك ارتفاع حاد في عدد القتلى والجرحى من جراء األلغام والعبوات الناسفة المفعلھ من2015في عام   

 قبل الضحیة التي تعمل معظمھا كاأللغام المضادة لألفراد (وتسمى أیضا األلغام المرتجلة)، ومخلفات الذخائر
٠العنقودیة، وغیرھا من مخلفات الحرب المتفجره

  شخصا1672 ضحیھ من األلغام/مخلفات الحرب المتفجره، منھم 6461، سجل مرصد االلغام 2015في عام 
3695. وتم تسجیل ما مجموعھ 2014٪ من الضحایا المسجلین لعام 75على األقل قتلوا، بنسبة زیادة بلغت   

٠2014ضحیھ عام    
  بسبب زیادة الضحایا المسجلین في النزاعات المسلحة في2015وكانت الزیادة الحادة في عدد الضحایا في عام 

 لیبیا وسوریا وأوكرانیا والیمن. وتعكس الزیادة أیضا زیادة توافر بیانات عن الضحایا
 ٠2015 السیما من مسوحات منھجیة فریدة للمصابین في لیبیا وسوریا في عام

 ٠2006   أكثر اإلصابات المسجلة سنویا منذ عام2015ویمثل مجموع اإلصابات في عام 
   أیضا أكبر عدد من الضحایا السنویة بسبب األلغام المرتجلة التي سجلھا مرصد2015شھد عام  

٠االلغام
1
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  من دول األطراف في37، منھا 2015 دولة وخمس مناطق أخرى في عام 56وقد تم تحدید عدد الضحایا في 
٠معاھدة حظر األلغام

٪) حیث كان  معروفا78وكانت الغالبیة العظمى من ضحایا األلغام / مخلفات الحرب المتفجره من المدنیین (  
٠وضعھم، االمر الذي یشبھ العامین الماضیین

٠٪ من مجموع اإلصابات من المدنیین حیثما امكن التعرف  على السن38، شكل األطفال 2015في عام 
٪ من مجموع الضحایا حیثما امكن التعرف على الجنس، أي بزیادة طفیفة مقارنة مع14شكلت النساء والفتیات   

٠السنوات األخیرة  
٠2014٪ في عام 70٪ من الضحایا المسجلین عالمیا في الدول األطراف، انخفاضا من 60وقعت نحو   

  ضحیھ لأللغام / مخلفات الحرب المتفجره للفترة منذ بدأ تتبعھا100000وسجل المرصد أكثر من 
٠ من الناجین الجدد73000، بما في ذلك بعض 1999عالمیا عام 

دعم مكافحة األلغام
  دوالر امریكي في الدعم الدولي والوطني471300000ساھمت الجھات المانحة والدول المتضررة بنحو 

،2014٪)   من عام 23 ملیون دوالر امریكي (139، أي بانخفاض قدره 2015ألعمال مكافحة األلغام في عام   
٠ 2005وھو العام الثالث على التوالي النخفاض الدعم، وأدنى مستوى لھ منذ عام 

  دولة وثالث41 $ في الدعم الدولي لمكافحھ األلغام إلى 340100000ساھم خمسة وثالثین من المانحین بمبلغ 
، والمرة األولى منذ عام2014 ملیون دوالر امریكي عن عام 77مناطق أخرى. وھذا یمثل انخفاضا بنحو   

٠ ملیون دوالر امریكي400 التي یھبط الدعم الدولي فیھا دون 2005
 أكبر خمس مانحین لمكافحھ األلغام: الوالیات المتحدة والیابان واالتحاد األوروبي والنرویج، وھولندا التي 

٠ ملیون240٪ من مجموع التمویل الدولي، بإجمالي مبالغ 71ساھمت بـ  
  ملیون57، مع االتحاد األوروبي والنرویج بما یمثل 2015خفض ثالثة عشر من المانحین تمویلھم في عام 

٠٪) من االنخفاض العالمي74دوالر امریكي (  
 أكثر خمس دول متلقیھ للتمویل: أفغانستان، العراق، جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة، وكمبودیا، وسوریا،

٠2015٪ من مجموع الدعم الدولي في عام 48 دوالر امریكي، أو 161900000حیث تلقوا   
٠تلقت أفغانستان المزید من التمویل أكثر من أي بلد آخر للعام الثالث عشر على التوالي  

، استضاف المانحین ثالثة مؤتمرات للتعھدات الدولیة، تم خاللھ تخصیص موارد لدعم أنشطة2016في عام   
٠مكافحھ األلغام وكذلك وحدة دعم تنفیذ المعاھدة

 وفي حین كان ھذا العدد غیر مسبوق  لھذا النوع من االحداث، فإنھ لیس من الممكن بعد تحدید كیف یمكن لھذه
٠ والسنوات القادمھ2016المؤتمرات أن تؤثر في الدعم الشامل ألعمال مكافحھ األلغام في عام   

  دوالر امریكي في الدعم الوطني لبرامج131200000افادت أربعة عشر دول متضررة عن توفیر 
٠ 2014 ملیون دوالر امریكي مقارنة مع 62مكافحة األلغام الخاصة بھا وذلك بانخفاض قدره 

التلوث والتطھیر
٠2016توجد أربع وستون دولھ ومنطقھ ملوثھ باأللغام المضادة لألفراد حتى أكتوبر     

  دولة لیست طرفا، وأربع مناطق أخرى. ویمثل ھذا24 دولھ طرف في معاھدة حظر األلغام،و 36وھذا یشمل 
٠2015 دولة ومنطقة في عام 61زیادة من   

 وتعود ھذه الزیادة إلى استخدام جدید لأللغام المضادة لألفراد، بما في ذلك األلغام المرتجلة، في نیجیریا،
٠والتوصل لبیانات جدیدة عن تلوث موجود مسبقا في باالو وموزمبیق  

  كم مربع لكل بلد) في أفغانستان100یعتقد بوجود تلوث ھائل باأللغام المضادة لألفراد (ما مجموعھ أكثر من 
 وأنجوال وأذربیجان والبوسنة والھرسك وكمبودیا وتشاد وكرواتیا والعراق وتایالند وتركیا، وفي منطقة

٠الصحراء الغربیة
، انخفاضا  من2015 كم مربع من األراضي من األلغام األرضیة في عام 171تمت االفاده عن تطھیر حوالي   

٠2014 كم مربع في عام 201نحو 
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  لغم مضاد للمركبات  في14000 لغم مضاد لألفراد وحوالي 158000، تم تدمیر ما یقرب من 2015في عام 
٠سیاق إزالة األلغام  

  في أفغانستان، وكمبودیا،2015، تحققت أكبر إزالة كلیھ للمناطق الملغومة في عام 2014كما ھو الحال في عام 
٠٪ من مساحة اإلزالة المسجلة70وكرواتیا، والذین یمثلون معا أكثر من   

  في اإلزالة لسبب واحد، ولكن االنخفاض الحاد في2015ولیس من الممكن أن نعزو ھذا االنخفاض عام  
٠التمویل المتاح ألعمال مكافحھ األلغام ربما لعب دورا رئیسیا  
  كم مربع من المناطق الملغومة. وتم تدمیر960على مدى السنوات الخمس الماضیة، تم تطھیر ما یقرب من 

٠ لغم مضاد للمركبات في سیاق إزالة األلغام66000 ملیون لغم مضاد لألفراد وأكثر من 1.3حوالي 
  أكملت ستة وعشرین دول طرف، ودولة واحدة1999منذ دخول معاھدة حظر األلغام حیز النفاذ في عام     

٠لیست طرفا، ومنطقة واحدة أخرى عملیات تطھیر جمیع المناطق الملغومة في أراضیھا  
  من معاھدة حظر األلغام  بسبب تخلفھا عن  الموعد النھائي5دولة واحدة،ھى أوكرانیا، ھي من في انتھاك للمادة 

٠ دون أن یتم منحھا تمدیدا2016 یونیو 1لالزالھ في   
:2015منحت خمس دول أطراف تمدید لمواعید إزالة األلغام  في االجتماع الرابع عشر للدول األطراف في عام   

،2016قبرص وإثیوبیا، وموریتانیا، والنیجر، والسنغال. وطلبت دولتین أطراف تمدید الموعد النھائي في عام   
٠في انتظار موافقة علیھا في االجتماع الخامس عشر للدول األطراف: النیجر وبیرو

 لم تظھر سوى أربع دول أطراف على الطریق الصحیح لتحقیق التزامتھا بموجب بالموعد النھائي
٠لالزالھ: الجزائر، تشیلي، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، واالكوادور

مساعدة الضحایا
 عانت معظم الدول األطراف في معاھدة حظر األلغام ولدیھا أعداد كبیرة من ضحایا األلغام من عدم وجود موارد

  مع أعداد31. وتتعلق النتائج أدناه بالدول األطراف الـ 2019-2014كافیة للوفاء بالتزامات خطة عمل مابوتو 
٠كبیرة من ضحایا األلغام

٠استمرت المسوحات التمركزیھ لتحسین فھم احتیاجات ضحایا األلغام في معظم الدول األطراف    
 تقریبا كان لدى ثلثي الدول األطراف آلیات التنسیق الفعالة أو الخطط الوطنیة ذات الصلة في المكان المناسب

 لتعزیز الجھود الرامیة إلى مساعدة ضحایا األلغام والدفاع عن حقوقھم. ومع ذلك، انتھت خطط مساعدة الضحایا
، في حین لم یتم تحدیث2015في بوروندي، وكرواتیا، والسنغال، وأوغندا دون تنقیحھا أو تجدیدھا في عام   
٠2011خطط العمل منتھیة الصالحیة للمساعدة في أفغانستان والسودان  منذ عام  

في معظم الدول األطراف، تم دمج جھود المساعدة إلى حقوق أخرى لإلعاقة وجھود التنمیة، من خالل التنسیق 
 التعاوني والتخطیط المشترك، ومشاركة الناجین. لكن لألسف، لم ینتج عن ھذا االندماج تعبئة موارد التمویل 
٠والموارد الالزمة لملء الفجوة المتزایدة بین المساعدة المتاحة وااللتزامات التي على الدول للضحایا لدیھا

 في جمیع الدول األطراف تقریبا، انخرط الناجین في عملیات التنسیق التي تؤثر على حیاتھم، على الرغم من انھ
 یجب في العدید من البلدان أن تكون مشاركتھم مدعومھ على نحو أفضل، وخاصة في أدوار صنع القرار. فالعدید
 من الدول األطراف ال تزال بحاجة إلى إثبات أنھا تبذل قصارى جھدھا لزیادة مشاركة الناجین في جمیع المسائل

٠ذات الصلة
 أكثر من نصف الدول األطراف تدرج بعض المعلومات عن أنشطة مساعدة الضحایا والتقدم الحاصل في تقاریر

. ومع ذلك، ال تزال الدول األطراف بحاجھ للبدء في إعداد التقاریر2015الشفافیة التي تغطي السنة التقویمیة   
٠بشكل ملموس على أھداف محددة زمنیا وقابلة للقیاس، والتقدم نحو أھداف مساعدة الضحایا

تدمیر المخزون
  ملیون من مخزون األلغام المضادة لألفراد، بما في ذلك أكثر من51إجماال، دمرت الدول األطراف أكثر من 

٠2015 ملیون دمرت في عام 2.1
  ملیون)،5.4تمتلك أربع دول أطراف أكثر من سبعة مالیین لغم مضاد لألفراد متبقیة لیتم تدمیرھا: أوكرانیا (

). أوكرانیا، وروسیا البیضاء، والیونان15734)، وعمان (643265 ملیون)، الیونان (1.5روسیا البیضاء (  
٠تخطوا جمیعا مواعید التدمیر الملزمھ بموجب المعاھدة
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  الغیر أطراف في االتفاقیھ تخزن األلغام35 من الدول 31یقدر مرصد االلغام االرضیھ أن ما ال یقل عن 
  ملیون لغم160، قدر المرصد بشكل إجمالي، أن الدول الغیر أطراف تخزن حوالي 1999األرضیة. وفي عام 

٠ ملیون لغم50أرضي مضاد لألفراد، ولكن الیوم اإلجمالي العالمي قد یكون أقل من 

النقل واالنتاج
  دولة منتجة لأللغام المضادة لألفراد، ودون تغییر عن التقریر السابق: الصین،11حدد مرصد االلغام االرضیھ 

٠وكوبا، والھند، وإیران ومیانمار وكوریا الشمالیة وباكستان وروسیا وسنغافورة وكوریا الجنوبیة وفیتنام
 وال یعتقد أن معظم ھذه البلدان لدیھا إنتاج نشط لكنھا تحتفظ بالحق في القیام بذلك. واالكثر احتمالیھ لإلنتاج النشط

٠ھم: الھند ومیانمار وباكستان، وكوریا الجنوبیة  
 تقوم الجماعات المسلحة غیر الحكومیة في بلدان تشمل أفغانستان وكولومبیا والعراق ومیانمار ونیجیریا 

 وباكستان والصومال وسوریا بصنع األلغام المضادة لألفراد، بما في ذلك االلغام المرتجلھ ( العبوات الناسفة)
٠التي تنشط بفعل الضحیة  

٠1990ھناك ثمة حظر عالمي واقعي على نقل األلغام المضادة لألفراد من دولة إلى دولة منذ منتصف 
 یشیر استخدام األلغام المضادة لألفراد المصنعة في الدول األطراف الیمن وأوكرانیا، حیث تم تدمیر المخزونات 
 المعلنة، إلى أن بعض عملیات النقل غیر المشروعة قد حدثت سواء داخلیا بین الفاعلین أو من مصادر خارجیة

إلى داخل البالد

تقریر الشفافیھ
٪ فقط من الدول األطراف تقاریر الشفافیة السنویة المطلوبة للسنة التقویمیة45، قدم 2016 أكتوبر 15بحلول    

٠%)41، أي بزیادة طفیفة عن العام السابق(2015
٠2015 دولھ طرف تقریرا للسنة التقویمیة 89لم تقدم ما مجموعھ 
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