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إنذار عن ارتفاع ضحایا األلغام
  سنوات؛10 أعوام بینما تمویل إزالة االألغام یصل ألقصى انخفاض في 10مرصد األلغام األرضیة: إرتفاع  الضحایا عالمیا في  

ولكن التقدم نحو عالم خال من األلغام مستمر

: نظرا للنجاح المستمر لمعاھدة حظر االلغام، أصبح االستخدام الجدید لأللغام المضادة2016 نوفمبر 22واشنطون العاصمھ،  
٪ من جمیع البلدان. ومع ذلك، ووفقا لمرصد األلغام األرضیة80لألفراد من قبل الدول أمرا نادرا للغایة، وھو ما یشمل أكثر من   

،فإن النزاعات المسلحھ في أفغانستان والعراق ولیبیا وسوریا وأوكرانیا، والیمن خلقت ظروفا أقسى للضحایا وساھمت2016عام   
  من جراء األلغام، بما في ذلك األجھزة المرتجلة التي یتم  تشغیلھا بنفس2015في ارتفاع حاد في عدد القتلى والجرحى في عام 

 طریقھ االلغام المضاده لالفراد، وغیرھا من مخلفات الحرب المتفجره. وھذا ھو التقریر السنوي األخیر للحملة الدولیة لحظر األلغام
٠األرضیة الحائزه على جائزة نوبل الصادر الیوم  

 وصرح لورین بیرسي، محرر مساعدة الضحایا لدى مرصد األلغام األرضیة قائال "العدد الكبیر خالل العقد من الضحایا الجدد
 الناجمة عن األلغام األرضیة والذخائر غیر المنفجرة، واستمرار معاناة المدنیین، والذین أكثر من ثلثھم من األطفال، یثبت مرة

 أخرى أن ھذه األسلحة العشوائیة ال ینبغي أبدا أن تستخدم من قبل أي شخص ، "إن المساعدة ضروریة لھؤالء الناس والمجتمعات
٠من ضحایا االلغام االرضیھ في البلدان التي تكافح بالفعل لتلبیة احتیاجاتھم".أضاف لورین بیرسي

٪ من75 ضحیھ لأللغام/مخلفات الحرب المتفجره، بنسبة زیادة بلغت 6461، سجل مرصد االلغام االرضیھ 2015للسنة التقویمیة   
). وتعذى الزیادة الحادة في المقام األول إلى6573 (2006 وھو أعلى مجموع یسجل منذ عام 2014عدد اإلصابات المسجلة عام   

 سقوط المزید من الضحایا التي سجلت في النزاعات المسلحة في لیبیا وسوریا وأوكرانیا، والیمن. وتعكس الزیادة أیضا زیادة توافر
 بیانات عن اإلصابات، ال سیما من مسوحات منھجیة فریدة عن المصابین في لیبیا وسوریا العام الماضي. وكانت الغالبیة العظمى

٪) حیث تم التعرف على حالتھم، وھي نتیجة مشابھة78من ضحایا األلغام/ مخلفات الحرب المتفجره المسجلھ بین المدنیین (  
 الرتفاع معدل اإلصابات بین المدنیین في السنوات السابقة. وعلى الرغم من الزیادة اإلجمالیة، تم تسجیل انخفاض معدالت الضحایا

٠)31) من كانت الزیادات (34في المزید من الدول والمناطق (

  "في الوقت الذي تتزاید فیھ2016وقال جیف أبرامسون، مدیر برنامج مبادرة المرصد والمحرر النھائي لمرصد األلغام األرضیة 
٠الضحایا، فإنھ مما یبعث على القلق تناقص الدعم الدولي والوطني لتطھیر األراضي الملوثة باأللغام ومساعدة ضحایا األلغام"

  دولة وثالث مناطق أخرى. وھذا41 $ في الدعم الدولي لمكافحھ األلغام إلى 340100000ساھم خمسة وثالثین من المانحین بمبلغ 
  التي یھبط الدعم الدولي فیھا دون2005، والمرة األولى منذ عام 2014 ملیون دوالر امریكي عن عام 77یمثل انخفاضا بنحو 

  دوالر امریكي في الدعم الوطني لبرامج131200000 ملیون دوالر امریكي. وافادت أربعة عشر دول متضررة عن توفیر 400
 ، وساھمت الجھات المانحة والدول2014 ملیون دوالر امریكي مقارنة مع 62مكافحة األلغام الخاصة بھا وذلك بانخفاض قدره

1



، أي بانخفاض2015 دوالر امریكي في الدعم الدولي والوطني ألعمال مكافحة األلغام في عام 471300000المتضررة بنحو   
، وھو العام الثالث على التوالي النخفاض الدعم، وأدنى مستوى لھ منذ عام2014٪) من عام 23 ملیون دوالر امریكي (139قدره   

٠2005  

، استضاف المانحین ثالثة مؤتمرات للتعھدات الدولیة، تم خاللھا تخصیص موارد لدعم أنشطة مكافحھ األلغام وكذلك2016في عام   
 وحدة دعم تنفیذ المعاھدة في جنیف. وبشكل منفصل، تم اإلعالن عن تعھدات جدیدة أیضا لجھود إزالة األلغام في جمھوریة الو
 الدیمقراطیة الشعبیة "مكافحھ األلغام" یضم تطھیر المناطق الملغومة وتدمیر مخزون األلغام األرضیة، وتقدیم المساعدة لضحایا

٠انفجارات األلغام األرضیة، والتوعیة بمخاطراأللغام، والدعوة
 

 وقد أضاف السید/ أبرامسون:"من المشجع أن نرى التعھدات الخاصة ھذا العام لمعالجة قضایا التمویل، ولكن من السابق ألوانھ
٠تحدید ما إذا كانت ستغیر مجرى االتجاه في تراجع التمویل" 

 
٠یحدث استخدام األلغام األرضیة في عدد محدود من الدول، لكن االزالھ  مستمره

   
 ال یزال االستخدام الجدید لأللغام المضادة لألفراد من قبل الدول ظاھرة نادرة نسبیا، مع میانمار وكوریا الشمالیة وسوریا- جمیعھا

 دول غیر أطراف في معاھدة حظر األلغام- مره أخرى ھم  القوات الحكومیة الوحیدة التي زرعت بنشاط األلغام خالل العام
). وخالل تلك الفتره، استخدمت الجماعات المسلحة غیر الحكومیة األلغام المضادة2016 إلى أكتوبر 2015الماضي (أكتوبر   

  بلدان على األقل: أفغانستان وكولومبیا والعراق ولیبیا10لألفراد، بما في ذلك األلغام المرتجلة التي تنشط بفعل الضحیة، في 
٠ومیانمار وباكستان وسوریا وأوكرانیا، والیمن، وكذلك نیجیریا- البلد الوحید الذي ینضم لقائمة العام الماضي

  دولھ طرف، تحظر استخدام األلغام التي تنفجر بسبب162، والیوم لدیھا 1999معاھدة حظر األلغام، التي أصبحت قانونا دولیا في 
 االتصال البشري، المعروف أیضا باسم "المنشطھ بفعل الضحیھ"، وبالتالي تشمل العبوات المتفجره المرتجلھ (العبوات الناسفة)

٠التي تعمل كما األلغام المضادة لألفراد، وتسمى أیضا األلغام المرتجلة
 

 وقال مارك ھیزناي، المدیر المساعد لقسم األسلحة في منظمھ مراقبھ حقوق االنسان ومحرر سیاسة الحظر في مرصد األلغام
 األرضیة، ان "استمرار استخدام األلغام المضادة لألفراد من قبل الجماعات المسلحة من غیر الدول في صراعات الیوم، وخاصة

٠األلغام المرتجلة التي تنشط بفعل الضحیة، یقف في وجھ الرفض الدولي الواسع النطاق لھذا السالح"

  كیلو171، واصلت الدول جعل المناطق المزروعة باأللغام في السابق آمنة لالستخدام، وتقدیم التقاریر عن   حوالي 2015في عام 
  أعضاء في المعاھدة) وأربعة مناطق أخرى36 دولة (منھا 60متر مربع من األرض التي تم تطھیرھا من األلغام األرضیة في 

 متنازع السیادة علیھا والمعروفة بتلوثھا باأللغام.. وكما ھو الحال في السنوات األخیرة، فقد تحقق أكبر تطھیر للمناطق الملغومة في
٠٪ من اإلزالة المسجلة70 في أفغانستان، وكمبودیا، وكرواتیا، والتي یمثلون معا أكثر من 2015عام 

،1999 دولة من الدول األطراف التزاماتاتھا المتعلقھ بالتطھیر منذ دخول معاھدة حظر األلغام حیز النفاذ في عام 26بینما  أكملت  
 إال أربع من الدول األطراف المتبقیة فقط تبدو على الطریق الصحیح لتلبیة المواعید النھائیة الخاصة بھم  للتطھیر بموجب

٠المعاھده(الجزائر، تشیلي، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وإكوادور)
  الموعد النھائي من أجل إزالة األلغام دون طلب تمدید2016 یونیو 1أوكرانیا في انتھاك لمعاھدة حظر األلغام في بسبب تخلفھا عن 

٠الموعد النھائي

. "یجب أن  تحفز نتائج2025، وضع أعضاء المعاھدة ھدف مشترك الستكمال إزالة األلغام األرضیة بحلول عام 2014في عام   
 ھذا التقریر جمیع الدول على تخصیص الموارد الوطنیة والدولیة الالزمة لتحقیق الطموح الجماعي لخلق عالم خال من األلغام

٠"، قال السید/ أبرامسون2025بحلول عام 

وتشمل النتائج الرئیسیة اإلضافیة من التقریر، ما یلي 
 سجل مرصد االلغام االرضیھ لكنھ لم یمكنھ التحقق بشكل مستقل في مزاعم استخدام جدید لأللغام في الدول األطراف؛ الكامیرون،

٠وتشاد، والنیجر، والفلبین، وتونس، أو في دول لیست أطراف؛ إیران والمملكة العربیة السعودیة
. وتعو الزیاده الى االستخدام الجدید لأللغام المضادة لألفراد، بما في ذلك2015ارتفع عدد البلدان المؤكد تلوثھا باأللغام في عام   

٠األلغام المرتجلة، في نیجیریا، والحصول على بیانات جدیدة عن ا التلوث السابق في باالو وموزمبیق  
  كیلومتر201 من ما یقدر ب 2015 كیلومتر مربع) في عام 171انخفضت مساحة األراضي المسجلة بانھ تم تطھیرھا من التلوث (

  لسبب واحد، ولكن االنخفاض الحاد في2015. ولیس من الممكن أن نعزو ھذا االنخفاض في اإلزالة عام  2014مربع في عام 
٠التمویل المتاح لمكافحة األلغام ربما لعب دورا رئیسیا
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 الدول األطراف النیجر وبیرو في انتظار الموافقة على طلبات تمدید ازالة االلغام في االجتماع الخامس عشر للدول األطراف، في
٠2016نوفمبر   

٪ من مجموع الضحایا في صفوف المدنیین حیثما كان السن معروفان. وشكلت النساء والفتیات38، شكل األطفال 2015في عام   
٠٪ من مجموع الضحایا  حیثما كان النوع معروفا، أي بزیادة طفیفة مقارنة مع السنوات األخیرة14  

 عانت معظم الدول األطراف في معاھدة حظر األلغام ولدیھا أعداد كبیرة من ضحایا األلغام من عدم وجود موارد كافیة للوفاء
. وتقریبا لدى ثلثي ھذه الدول األطراف آلیات التنسیق الفعالة أو2019-2014بااللتزامات لمساعدة الضحایا في خطة عمل مابوتو   

٠الخطط الوطنیة ذات الصلة في المكان المناسب لتعزیز الجھود الرامیة إلى مساعدة ضحایا األلغام والدفاع عن حقوقھم
  ملیون دمرت في عام2.1 ملیون من األلغام المضادة لألفراد، بما في ذلك أكثر من 51إجماال، دمرت الدول األطراف أكثر من 

٠2015
تبقى روسیا البیضاء والیونان وأوكرانیا منتھكین للمعاھدة بعد فشلھم في إكمال تدمیر مخزوناتھم  قبل المھلة المحدده بأربع سنوات
  ،ھناك حظر عالمي واقعي على نقل األلغام المضادة لألفراد من دولة إلى دولة ولكن استخدام األلغام المضادة1990منذ منتصف  
 لألفراد المصنعة في الدول األطراف الیمن وأوكرانیا، حیث تم تدمیر المخزونات المعلنة، یشیر إلى أن بعض عملیات النقل غیر

٠المشروعة وقعت، سواء داخلیا بین الفاعلین أو من مصادر خارجیة للبالد
  بلدا فقط كمنتجین محتملین،11 دولة منتجة قبل وجود معاھدة حظر األلغام، حالیا تم تحدید 50أنخفاضا مما مجموعھ أكثر من 

٠ولكن من المرجح أن یكون أربعھ فقط لدیھم  إنتاج نشط؛ الھند ومیانمار وباكستان، وكوریا الجنوبیة  
 ###النھایھ  

عن مرصد األلغام األرضیھ

  للحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة في وقت مبكر عن االجتماع الخامس عشر للدول2016یتم إصدار مرصد األلغام األرضیة 
  دیسمبر. المعلومات األكثر1 نوفمبر - 28االطراف لمعاھدة حظر األلغام  المضاده لالفراد، المزمع عقده في سانتیاغو، شیلي، من 

 تفصیال الخاصة بكل بلد متاحة في الموجزات القطریة على شبكة اإلنترنت، في حین تقدم لمحات عامة في التقریر تحلیل ونتائج
٠ في بعض الحاالت2016، مع المعلومات الواردة حتى شھر نوفمبر لعام 2015عالمیھ. ویركز التقریر على السنة التقویمیة 

 ومرصد األلغام األرضیھ والذخائر العنقودیة ھو الذراع البحثیة للحملة الدولیة لحظر األلغام – االئتالف المناھض للذخائر
  عن عملھا الرامي إلى التخلص من األلغام.و1997 وقد حازت الحملة الدولیة لحظر األلغام  جائزة نوبل للسالم في عام العنقودیة.  

 یتم تنسیق أعمال المرصد من قبل لجنة رصد وبحوث من خبراء من الحملة الدولیة واالئتالف المناھض للذخائر العنقودیة، وقیادات
 للفریق البحثي، وممثلین عن أربع منظمات غیر حكومیة ھي: ھاندیكاب إنترناشیونال، ھیومن رایتس ووتش، مكافحة األلغام –

٠كندا،ومساعده الكنیسھ الدینماركیھ   

 روابط
-http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/landmine  شامل خرائط جدیده-  2016موقع مرصد األلغام 

monitor-2016.aspx
  http://the-monitor.org/en-gb/our-research/factsheets/2016.aspxحقائق من المرصد- 

/http://www.icbl.org موقع الحملة الدولیة لحظر األلغام – 
/http://www.apminebanconvention.orgمعاھدة حظر األلغام – 

https://twitter.com/MineMonitorحساب تویتر الخاص بمرصد األلغام والذخائر العنقودیة - 

 لمزید من المعلومات وللترتیب لمقابالت یرجى األتصال بــ
یف، ودیة، جـن لذخائر العنـق غام – االئتالف المـناھض ـل یة لحـظر األـل صاالت بالحمـلة الدوـل مدیر الحمالت واالـت یروز عـلي زاده،   - ـف

media@icblcmc.org أو 0041229222320 أو مكتب 0041786577331خلوي:
میجان بروك، مدیرة الحملھ الدولیھ لحظر االلغام وتحالف الذخائر العنقودیھ-بوسطن- ، خلوي                    

0014133160198  /  media@icblcmc.org  
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mailto:jeff@icblcmc.org
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mailto:jared@icblcmc.org
https://twitter.com/MineMonitor
http://www.apminebanconvention.org/
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http://the-monitor.org/en-gb/our-research/factsheets/2016.aspx
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