
 بعد مرور عشرین عاما على التفاوض والتوقیع على معاھدة حظر األلغام، ال تزال ھذه المعاھده تمثل نجاحا
  التقدم المحرز نحو تحقیق ھدف عالم خال2017ھائال في إنقاذ األرواح. ویُفصّل مرصد األلغام األرضیة لعام 

  التي ال تزال خارجھا بأحكامھا35 بلدا لمعاھدة حظر األلغام، والتزام معظم البلدان الـ 162من األلغام، بتنفیذ 
 الرئیسیة رغم ذلك. ویستخدم عدد قلیل من الدول والجماعات المسلحة غیر الحكومیة األلغام المضادة لألفراد، بما

.2016في ذلك األلغام المرتجلة، والتي ساھمت في عدد كبیر جدا من الخسائر البشریھ المسجلة في عام   
 وتواصل بلدان كثیرة إزالة التلوث باأللغام، كما ازداد التمویل الدولي لإلجراءات المتعلقة باأللغام في عام

. ومع ذلك، یبدو أن عددا قلیال جدا من الدول األطراف یسیر على الطریق الصحیح للوفاء بالمواعید2016  
النھائیة للتطھیر، وال یزال الدعم المقدم للضحایا غیر كاف

اإلستعمال
، أكد مرصد األلغام األرضیة االستخدام الجدید لأللغام المضادة2017 إلى أكتوبر 2016في الفترة من أكتوبر    

 لألفراد من جانب القوات الحكومیة في میانمار وسوریا، وكالھما غیر طرف في معاھدة حظر األلغام
 وقد استخدمت القوات الحكومیة في میانمار األلغام المضادة لألفراد على مدى السنوات العشرین الماضیة ومن

2012قبل قوات الحكومة السوریة منذ عام   
 ولم تكن ھناك ادعاءات بشأن استخدام األلغام المضادة لألفراد من قبل الدول األطراف في معاھدة حظر األلغام

خالل الفترة المشمولة بالتقریر
 استخدمت الجماعات المسلحة من غیر الدول األلغام المضادة لألفراد في تسعة بلدان على األقل، بما في ذلك

 الدول األطراف أفغانستان والعراق ونیجیریا وأوكرانیا والیمن
 ولم یكن ھناك أي استخدام جدید لأللغام المضادة لألفراد من قبل الجماعات المسلحھ غیر الحكومیھ في كولومبیا

1999للمرة األولى منذ أن بدأ مرصد األلغام األرضیة النشر في عام   
 وقد أدى االستخدام المكثف لأللغام المرتجلة من قبل تنظیم الدولة اإلسالمیة إلى وقوع خسائر بشریھ جدیدة

وتلوث باأللغام

الخسائر البشریھ
 كان عام 2016 ھو العام الثاني على التوالي التي شھد أعدادا استثنائیة من األشخاص الذین قتلوا أو أصیبوا  

بسبب األلغام األرضیة، بما في ذلك األنواع المرتجلة التي تعمل في الغالب كااللغام المضادة لألفراد ومخلفات  
الذخائر العنقودیة وغیرھا من مخلفات الحرب من المتفجرات

 وفي عام 2016، سجل مرصد االلغام االرضیھ 605 8 إصابة من األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب، قتل  
منھم ما ال یقل عن 089 2 شخصا

 ویعزى ھذا العدد الكبیر في الغالب إلى اإلصابات المسجلة في الصراعات المسلحة في أفغانستان ولیبیا  
وأوكرانیا والیمن. بید أن جمع البیانات الدقیقة للنزاعات النشطة ال یزال یشكل تحدیا

 وفي أعقاب الزیادة الحادة في عام 2015، سجل مجموع اإلصابات في عام 2016 أكبر عدد من اإلصابات  
المسجلة سنویا في بیانات المرصد منذ عام 1999 )9228(، حیث سجل اكثر ضحایا من األطفال على اإلطالق،  

وأعلى عدد من اإلصابات السنویة الناجمة عن األلغام المرتجلة
 وحدثت اإلصابات في 52 دولھ وأربعة مناطق أخرى في عام 2016، منھا 35 دولة طرفا في معاھدة  حظر  

األلغام
 وكانت الغالبیة العظمى من اإلصابات المسجلة من األلغام األرضیة / المتفجرات من مخلفات الحرب من  

المدنیین )78٪( حیث كان وضعھم معروفا، وھو ما یشبھ السنوات الثالث الماضیة
 وفي عام 2016، كان األطفال یشكلون 42 في المائة من مجموع اإلصابات بین المدنیین، حیث كان السن  

معروفا
 وتشكل النساء والفتیات 16 في المائة من مجموع اإلصابات حیث كان النوع معروفا، وھي زیادة  طفیفة مقارنة  

بعام 2015 والسنوات األخیرة
 وسجل المرصد اكثر من 110 الف من ضحایا األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب منذ ان بدأ تتبعھا العالمى  

فى عام 1999، بما فى ذلك حوالى 80 الف من الناجین
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التلوث والتطھیر
   تتلوث احدى وستون دولھ ومنطقة باأللغام االرضیھ المضادة لألفراد2017حتى نوفمبر 

  دولة لیست طرفا، وأربعة مناطق أخرى24 دولة طرفا في معاھدة حظر األلغام، و 33وھذا یشمل  
. وأكملت موزمبیق، التي أعلنت االنتھاء في عام2017وأعلنت الجزائر االنتھاء من إزالة األلغام في فبرایر   

، في2017 و 2016، ولكنھا اكتشفت فیما بعد تلوثا باأللغام المضادة لألفراد لم تعرف ھویتھ في عامي 2015  
2017مایو   

  كیلومتر مربع لكل بلد) موجود في أفغانستان100ویعتقد أن التلوث الضخم لأللغام المضادة لألفراد (أكثر من 
 وأنغوال وأذربیجان والبوسنة والھرسك وكمبودیا وتشاد وكرواتیا والعراق وتایالند وتركیا

، وھى نفس2016 كیلومترا مربعا من األراضي من األلغام األرضیة في عام 170وأبلغ عن تطھیر حوالي   
2015المساحھ تقریبا الذي كانت في عام   

  لغم مضاد للمركبات. ویمثل ذلك29 000 لغم مضاد لألفراد وحوالي 232 000، دمر أكثر من 2016وفي عام 
2015زیادة كبیرة عن نتائج عام   

  في أفغانستان وكرواتیا والعراق وكمبودیا،2016وقد تحققت أكبر عملیة إزالة شاملة للمناطق الملغومة في عام 
  في المائة من عملیات إزالة األلغام المسجلة83والتي شكلت مجتمعة أكثر من 

  كیلومترا مربعا من المناطق927)، تم تطھیر حوالي 2016-2012وعلى مدى السنوات الخمس الماضیة (
  لغم مضاد للمركبات  في سیاق تطھیر68000 ملیون لغم مضاد لألفراد وأكثر من 1.1الملغومة. وقد دمر نحو 
مناطق األلغام والقتال

 وقد أنجزت ثمانیة وعشرون دولة طرفا، ودولة واحدة غیر طرف، ومنطقة أخرى إزالة جمیع المناطق الملغومة
1999على أراضیھا منذ دخول معاھدة حظر األلغام حیز النفاذ في عام   

1 من معاھدة حظر األلغام دولة واحدة ھى أوكرانیا بسبب تخطیھا الموعد النھائي  للتطھیر في 5تنتھك المادة   
  دون أن تطلب تمدیده وتحصل على موافقھ بذلك2016یونیو 

 ویتعین على األردن ونیجیریا، حیث وجد تلوث باأللغام المضادة لألفراد، أن یعلنا أن علیھما التزامات  بموجب
  وأن یطلبا موعدا نھائیا جدیدا إلتمام عملیة اإلزالة5المادة 

 وقد منحت ثالث دول أطراف تمدید لمواعیدھا النھائیة في االجتماع الخامس عشر للدول األطراف في عام
: إكوادور والنیجر وبیرو. وطلبت خمس دول أطراف تمدید مھل زمنیة للموافقة علیھا في االجتماع2016  

: أنغوال وإكوادور والعراق وتایالند وزیمبابوي2017السادس عشر للدول األطراف في دیسمبر   
 ویبدو أن أربع دول أطراف فقط ھي التي تسیر على الطریق الصحیح للوفاء بالمواعید النھائیة  المتعلقة بتطھیر

االلغام وھي: شیلي، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وموریتانیا، وبیرو

دعم األعمال المتعلقة باأللغام
  ملیون دوالر أمریكي في الدعم الدولي والوطني564.5ساھمت الجھات المانحة والدول المتضررة بنحو 

2015 ٪) عن عام 7 ملیون دوالر (39.3، بزیادة قدرھا 2016لألعمال المتعلقة باأللغام في عام 

  دولة40 ملیون دوالر في الدعم الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام إلى 479،5 من المانحین بمبلغ 32وساھم 
2015 ٪) عن عام 22 ملیون دوالر تقریبا (85.5وثالثة مناطق أخرى. ویمثل ذلك زیادة قدرھا   

  ملیون دوالر لبرامجھا الخاصة باأللغام،85وأبلغت إحدى عشرة دولة متأثرة باأللغام عن تقدیم دعم وطني قدره 
  ملیون دوالر من ھذا35. وقد حدث أكثر من 2015 ٪) مقارنة بعام 35 ملیون دوالر (46،2أي بانخفاض قدره 

 االنخفاض في بلد واحد ھو أنغوال

  )، یمثل الدعم الدولي2015 و 2012٪ بین عامي 26بعد ثالث سنوات من تراجع الدعم (انخفاض بنسبة 
  ملیون دوالر أمریكي498.9 ثالث أعلى مستوى في العقد الماضي، بعد أن بلغ 2016اإلجمالي المقدم في عام 

2010 ملیون دوالر أمریكي في عام 480.4، و 2012في عام   
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 وساھمت أكبر خمس جھات مانحة في مجال مكافحة األلغام - الوالیات المتحدة االمریكیھ (الوالیات المتحدة)
335.6 في المائة من التمویل الدولي، وبلغ مجموعھا 70واالتحاد األوروبي والیابان وألمانیا والنرویج - بنسبة   

ملیون دوالر
٪) من64 ملیون دوالر (55، حیث شكل االتحاد األوروبي وألمانیا 2016وزاد عشرون مانحا تمویلھم في عام   

الزیادة العالمیة
 وتلقت الدول الخمس المتلقیة األولى - العراق، وأفغانستان، وكرواتیا، وكمبودیا، وجمھوریة الو الدیمقراطیة

2016٪ من إجمالي الدعم الدولي في عام 54 ملیون دوالر، أي 258.7الشعبیة   
وحصل العراق على تمویل أكثر من أي بلد آخر ومن أكبر عدد من المانحین

مساعدة الضحایا
، عانت معظم الدول األطراف في معاھدة حظر األلغام التي تضم أعدادا كبیرة من ضحایا2017-2016في   

. وتتعلق النتائج الواردة2019-2014األلغام من نقص الموارد الكافیة للوفاء بالتزامات خطة عمل مابوتو للفترة   
  التي لدیھا أعداد كبیرة من ضحایا األلغام31أدناه بالدول األطراف الـ 

17وعلى الرغم من أن ما یقرب من ثلثي الدول األطراف لدیھا آلیات تنسیق نشطة، فقد شارك ممثلو الناجین في   
 عملیة تنسیق فقط بین تلك الدول األطراف العشرین؛ وحتى ذلك الحین لم یؤد ذلك في كثیر من األحیان إلى أخذ

 مساھماتھا في االعتبار
 وال تزال الدول األطراف بحاجة إلى إظھار ما تقوم بھ من أجل زیادة قدرة منظمات الناجین وتعزیز  مشاركتھا

 الفعالة في جمیع المسائل ذات الصلة
 وفي العدید من الدول والمناطق، كانت المرافق التي توفر خدمات إعادة التأھیل محدودة، وكثیرا ما ال تكون
 متاحة في جمیع المناطق النائیة حیث الحاجة إلیھا، وأحیانا باھظة التكلفة. ومع ذلك، تم اإلبالغ  عن بناء عدة

2017-2016مراكز لألطراف الصناعیة التي تشتد الحاجة إلیھا في   
 وقد انخفض الحصول على فرص العمل والتدریب وغیرھا من أنشطة دعم تولید الدخل بشكل ملحوظ في العدید
 من الدول األطراف على مدى السنوات القلیلة الماضیة، مما ترك ثغرات كبیرة حیث  كانت ھناك حاجة ماسة

 إلى فرص كسب العیش

تدمیر المخزونات، اإلنتاج، والنقل
  ملیون2.2 ملیون لغم مضاد لألفراد، بما في ذلك أكثر من 53بشكل جماعي، دمرت الدول األطراف أكثر من 

2016لغم دمرت في عام   
2008 بعد أن انتھكت االتفاقیة منذ عام 2017أنجزت بیالروسیا تدمیر مخزوناتھا في أبریل   

  دولة لیست طرفا في معاھدة حظر األلغام تقوم بتخزین األلغام األرضیھ المضادة35 دولة من أصل 31وھناك 
 لألفراد

  ملیون لغم مضاد لألفراد، ولكن الیوم قد یكون المجموع160، كانت الدول تخزن حوالي 1999وفي عام 
  ملیون لغم50العالمي أقل من 

 وأفید بأن الجماعات المسلحة غیر الحكومیة والجماعات اإلجرامیة في أفغانستان والعراق ولیبیا ومیانمار
 ونیجیریا وباكستان والھند وسوریا وأوكرانیا والیمن والصحراء الغربیة تمتلك مخزونات

  دولة قامت بتخزین األلغام المضادة34 دولة طرف أنھا ال تحتفظ بألغام مضادة لألفراد، بما في ذلك 86وأعلنت 
 لألفراد في الماضي

  لغم مضاد لألفراد احتفظ بھا ألغراض التدریب بعد االنتھاء  من5970، دمرت الجزائر 2017وفي سبتمبر 
 برنامجھا إلزالة األلغام األرضیة

  دولة عن إنتاج األلغام المضادة لألفراد، بما في ذلك أربع دول لیست طرفا في معاھدة حظر41وقد توقفت 
األلغام: مصر وإسرائیل ونیبال والوالیات المتحدة

 وتطالب إحدى عشر دولھ بالحق في إنتاج األلغام المضادة لألفراد، دون تغییر عن التقریر السابق: الصین وكوبا
 والھند وإیران ومیانمار وكوریا الشمالیة وباكستان وروسیا وسنغافورة وكوریا الجنوبیة وفیتنام

 وفي حین ال یعتقد أن معظم ھذه البلدان تنتج بنشاط األلغام، فقد برزت معلومات جدیدة تفید بأن اإلنتاج النشط



 مستمر في الھند
 ویشیر استخدام األلغام المضادة لألفراد المنتجة في المصنع في النزاعات في أوكرانیا والیمن، حیث دمرت
 المخزونات المعلنة، إلى أن بعض عملیات النقل، سواء داخلیا بین الجھات الفاعلة أو من مصادر خارجیة إلى

 البلد، تحدث
 عرضت شركات من مصر والھند كتیبات مبیعات تقدم األلغام المضادة لألفراد، أو مكونات لھا، في معرض

  في أبو ظبي2017دولي لألسلحة في فبرایر 
 تجدر االشارة الى ان تسع دول على االقل لیست طرفا فى معاھدة حظر االلغام لدیھا وقفا اختیاریا رسمیا على
 تصدیر االلغام المضادة لالشخاص وھى الصین والھند واسرائیل وكازاخستان وباكستان وروسیا وسنغافورة

وكوریا الجنوبیة والوالیات المتحده

االمتثال لالتفاقیھ 
 بوجھ عام، كان تنفیذ الدول األطراف لمعاھدة حظر األلغام واالمتثال لھا ممتازا. وقد تم احترام االلتزامات
 األساسیة إلى حد كبیر، وعندما تم التعبیر عن امور غامضھ تم التعامل معھا بطریقة مرضیة. بید أن ھناك

 شواغل متبقیة بشأن االمتثال فیما یتعلق بعدد صغیر من المسائل
1 من معاھدة حظر األلغام بسبب تخطي الموعد النھائي للتطھیر في 5فدولة واحدة، ھى أوكرانیا، تنتھك المادة   

  دون أن تطلب ویمنح تمدیدھا2016یونیو 
. وحتى2011كانت الیمن قد أكدت من قبل أن قواتھا انتھكت المعاھدة باستخدام األلغام المضادة لألفراد في عام   

، ال تزال التحقیقات معلقة2017نوفمبر   
  ملیون لغم4.9تخطت الیونان وأوكرانیا المواعید النھائیة الستكمال تدمیر المخزونات. ویوجد في أوكرانیا 

  لغم643،267مضاد لألفراد یتم تدمیرھا، في حین أن الیونان لدیھا 
  دولة37 دولة طرفا أنھا تحتفظ بألغام مضادة لألفراد ألغراض التدریب والبحث، منھا 71أفاد ما مجموعھ 
  ألف لغم12 لغم. وفنلندا وتركیا وبنغالدیش تحتفظ كل منھا بأكثر من 1000تحتفظ بأكثر من

، أي بزیادة طفیفة عن2016٪ من الدول األطراف تقاریرالشفافیھ السنویة عن السنة التقویمیة 48لم تقدم سوى   
. ولم تقدم دولة2016 دولة طرفا تقریرا عن السنة التقویمیة 83٪). ولم یقدم ما مجموعھ 45العام السابق (  

2012طرف واحدة ھى توفالو تقریرھا  األولي والذي كان مقرر تقدیمھ في أغسطس   
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