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***بیان صحفى***
2017 دیسمبر 14 صباحا بتوقیت شرق الوالیات المتحدة 12:01یحظر النشر حتى الساعة  **  **

 ارتفاع اعداد ضحایا األلغام األرضیة في مناطق الصراع

): بعد مرور عقدین من الزمن على فتح معاھدة حظر األلغام األرضیة المضادة2017 دیسمبر (14واشنطن العاصمة،  
 لألفراد للتوقیع، فإن االستخدام الجدید للسالح من جانب الدول أمر نادر الحدوث، وتواصل البلدان جھودھا إلنھاء آفة

، فإن الصراع المسلح في أفغانستان2017. ومع ذلك، وطبقا لمرصد األلغام األرضیھ 2025األلغام األرضیة بحلول عام   
 ولیبیا وأوكرانیا والیمن ساھم  بشكل استثنائي للعام الثاني في ارتفاع اإلصابات الناجمة عن األلغام، بما في ذلك األجھزة
 المرتجلة التي یتم إطالقھا مثل األلغام، وغیرھا من المتفجرات من مخلفات الحرب. وقد  صدر الیوم ھذا التقریر السنوي

األخیر للحملة الدولیة لحظراأللغام االرضیھ المضاده لالفراد الحائزة على جائزة نوبل السالم

"مرصد األلغام": "ھناك عدد قلیل من الصراعاتوقال لورین بیرسي، محرر قسم ضحایا األلغام ومساعدة الضحایا في   
 الشدیدة التي ال تزال تتجاھل سالمة المدنیین أدت إلى أعداد كبیرة جدا من ضحایا األلغام للسنة الثانیة على التوالي". "ھذا
یدل على ضرورة انضمام كافة  الدول الى معاھدة حظر االلغام وزیادة مستویات المساعدات لضحایا االلغام" كما أضاف

  إصابة من األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب، قتل فیھا ما ال یقل8 605، سجل المرصد 2016وفي السنة التقویمیة 
  أكبر عدد من2016، سجل مجموع اإلصابات في عام 2015 شخصا. وفي أعقاب الزیادة الحادة في عام 2089عن 

)، واكبر ضحایا أطفال على اإلطالق، وأعلى عدد من9228 (1999اإلصابات المسجلة سنویا في بیانات المرصد منذ عام   
 اإلصابات السنویة الناجمة عن األلغام المرتجلة. وعلى الرغم من كونھا أسلحة حرب، فإن األلغام / المتفجرات من مخلفات

، على غرار2016٪ من مجموع اإلصابات المسجلة في عام 78الحرب تقتل في الغالب وتجرح المدنیین الذین یشكلون   
 السنوات الماضیة

  دعمھم لألعمال المتعلقة باأللغام، وھو مصطلح شامل یشمل2016وبشكل إیجابي، زاد المانحون الدولیون في عام 
  جھة مانحة بمبلغ32التطھیر، ومساعدة الضحایا، وتعلیم المخاطر، وتدمیر المخزونات، والرصد، والدعوة. وساھمت 

  ملیون85.5 دولھ وثالثة مناطق أخرى، بزیادة قدرھا 40 ملیون دوالر أمریكي في األعمال المتعلقة باأللغام في 479.5
  ملیون دوالر،،564.5. وبلغت المساھمات العالمیة في اإلجراءات المتعلقة باأللغام حوالي 2015دوالر تقریبا عن عام 

2015 ملیون دوالر أمریكي مقارنة مع عام 40بزیادة قدرھا ما یقرب من   

  كیلومترا170، واصلت البلدان العمل المكثف لجعل المناطق الملغومة سابقا آمنة لالستخدام، واإلبالغ عن 2016في عام 
  لغم232000 - وتدمیر أكثر من 2015مربعا من األراضي المطھره من األلغام األرضیة - وھو مستوى مماثل لعام 

، أعلنت الجزائر وموزمبیق أنھما خالیتان من األلغام2017. وفي عام 2015أرضي، وھى زیادة كبیرة مقارنة مع عام   
  والمناطق األخرى المتنازع على سیادتھا والمعروفة بأنھا ملوثھ باأللغام61األرضیة المضاده لالفراد. ومن بین البلدان الـ 

  سنوات. ویبدو أن10 دولة طرفا في معاھدة حظر األلغام، التي تدعو إلى إزالة التلوث المعروف في غضون 33ھناك 
 أربعة فقط من تلك البلدان تسیر على الطریق الصحیح للوفاء بمواعیدھا النھائیة وھي: شیلي وجمھوریة الكونغو

 الدیمقراطیة وموریتانیا وبیرو
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: "من المشجع2017وقال جیف أبرامسون، مدیر برنامج مبادرة المرصد والمحرر النھائي لمرصد األلغام األرضیة لعام   
  وأن المزید من البلدان أصبحت خالیة من األلغام2016أن یزید المانحون الدولیون دعمھم لألعمال المتعلقة باأللغام في عام 

  "، كما أضاف.2025األرضیة".”إن االلتزام الدائم بل والكبیر ضروره  لتحقیق ھدف عالم خال من األلغام بحلول عام 
2025وفي آخر مؤتمر الستعراض المعاھده، التزمت الدول األطراف باستكمال التزاماتھا المحددة زمنیا بحلول عام 

 وال یزال استخدام األلغام المضادة لألفراد الجدید من قبل الدول ظاھرة نادرة نسبیا، حیث أن كال من القوات الحكومیھ
  في معاھدة حظر األلغام - ولمرة أخرى ھما الوحیدتان اللتان زرعتا السالحغیر آطراف- وھما دولتان لمیانمار وسوریا 

). وخالل تلك الفترة، استخدمت الجماعات المسلحة غیر2017 إلى أكتوبر 2016بنشاط خالل العام الماضي (من أكتوبر   
 الحكومیة األلغام المضادة لألفراد، بما في ذلك األلغام المرتجلة، في تسعة بلدان على األقل: أفغانستان والھند والعراق

 ومیانمار ونیجیریا وباكستان وسوریا وأوكرانیا والیمن

  دولة طرفا، استخدام األلغام162  ،وتضم الیوم 1999وقد حظرت معاھدة حظر األلغام، التي أصبحت قانونا دولیا في عام 
 التي تنفجر بسبب االتصال البشري، والمعروف أیضا باسم "المنشطھ بفعل الضحیھ"، ومن ثم یشمل األجھزة المتفجرة

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

ومن النتائج الرئیسیة التي توصل إلیھا التقریر ما یلي
  ملیون لغم دمرت2.2 ملیون لغم مضاد لألفراد، بما في ذلك أكثر من 53بشكل جماعي، دمرت الدول األطراف أكثر من  

2016في عام 
2017أكملت بیالروسیا تدمیر مخزوناتھا في أبریل    

: أنغوال وإكوادور والعراق وتایالند وزیمبابوي تنتظر الموافقة على طلبات تمدید تطھیر األلغام األرضیةالدول األطراف  
2017في االجتماع السادس عشر للدول األطراف في كانون دیسمبر   

  دون أن2016 یونیھ 1تشكل أوكرانیا انتھاكا لمعاھدة حظر األلغام نظرا لتجاوزھاا الموعد النھائي لتطھیر األلغام في 
 تطلب تمدیدا. كما أنھا  تنتھك االتفاقیھ لفقدھا الموعد النھائي لتدمیر المخزونات

###  النھایھ ####

عن مرصد األلغام األرضیھ

  عن الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة قبل االجتماع السادس عشر لمعاھدة2017یصدرمرصد األلغام األرضیة لعام  
   دیسمبر. ویوفر معلومات تفصیلیة قطریة محددة في21 إلى 18حظر األلغام الذي سیعقد في فیینا بالنمسا في الفترة من 

 الملفات القطریة، بینما توفر الفصول الواردة في التقریر تحلیال واستنتاجات عالمیة. ویركز التقریر على السنة التقویمیة
  في بعض الحاالت2017، وشمل معلومات حتى نوفمبر 2016

 إن مرصد الذخائر العنقودیة والذخائر العنقودیة ھو الذراع البحثي للحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة وتحالف الذخائر
  عن عملھا للقضاء على1997. وحصلت الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیھ على جائزة نوبل للسالم لعام العنقودیة

 األلغام األرضیة. وتتولى تنسیق ھذا المرصد لجنة رصد وبحوث تتألف من موظقین خبراء من الحملھ الدولیة لحظر األلغام
 األرضیھ وممثلین عن أربع منظمات غیر حكومیة ھي: المجموعة الدانمركیة إلزالة األلغام والمنظمة الدولیة للمعاقین

 وھیومان رایتس ووتش ومكافحة األلغام الكندیة

روابط
  the-monitor.org/LM17   بما فیھا خرائط جدیده2017الصفخھ الرئیسیھ لمرصد األلغام األرضیھ  

the-monitor.org/en-gb/our-research/factsheets/2017.aspx المرصدثائق وقائعو 
 www.icbl.org الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة

www.apminebanconvention.org  اتفاقیة حظر األلغام األرضیة المضاده لألفراد
twitter.com/MineMonitor  تغرید مرصد األلغام األرضیھ والذخائر العنقودیھ
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لمزید من المعلومات او تحدید مقابلھ، اتصل على
media@icblcmc.org ،  + جوال+41229200320فیروز على زاده، مسئول الحمالت واالتصال، جنیف، مكتب ،

41786577331 
jeff@icblcmc.org ،+جیف ابرامسون مسئول برنامج مرصد األلغام والذخائر العنقودیھ، واشنطون العاصمھ، جوال

16465275793  

 2017 البیانات الرئیسیھ لمرصد األلغام األرضیھ
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