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   أأددنى عددد من2012مرصد ا!لغام ا!رضية في عام ٬، ررصد تقريیر 1997بفضل معاهھھھدةة حظر ااأللغامم لعامم 
 االخسائر االبشريیة االجديیدةة على ااإلططالقق٬، ووأأكبر عددد من االمناططق االملوثة االتي تم تطهھيیرهھھھا على ااإلططالقق٬، ووأأعلى

معدلل لتمويیل االعمل على مكافحة ااأللغامم على مستوىى االعالم على ااإلططالقق.

حالة االمعاهھھھدةة
 ددوولة ططرفف ووددوولة موقعة ووااحدهه على معاهھھھدةة حظر ااأللغامم.161هھھھناكك 
 ٬، لتصبح جميیع ددوولل ااالتحادد2012 دديیسمبر/كانونن ااألوولل 27صدّقت بولنداا على معاهھھھدةة حظر ااأللغامم في 

ااألووررووبي ااآلنن أأططراافف في االمعاهھھھدةة.
 ر/كانونن ااألوولل سمـب في دديـی حدةة  عة2012ذذكرتت االواليیاتت االمـت حولل مرااـج قراارر  باً" إإعالنن  سيیتم "قريـی أأنهھ    

سيیاسة ااأللغامم ااألمريیكيیة ووكذاا مسألة ااالنضمامم إإلى معاهھھھدةة حظر ااأللغامم.

ااالستعمالل
 تم ززررعع أألغامم أأررضيیة مضاددةة لألفراادد بأعداادد كبيیرةة٬، على ما يیبدوو من قِبل االقوااتت االحكوميیة٬، في االيیمن في موقعيین

  في بني جاررموسس وومجمع ووززااررةة االتجاررةة وواالصناعة في االعاصمة صنعاء. ووبصفتهھا ددوولة2011خاللل عامم       
ستعمالل٬، ووتحـديید ذذلك ااال في  سريیع وواالمـستفيیض  بالتحقيیق ااـل زمة  من مُـل فإنن االيـی غامم  في معـاهھھھدةة حـظر ااألـل  ططرفف 

ااألططراافف االمسؤوولة عنهھ٬، وومحاسبتهھم٬، ووتبليیغ االدوولل ااألططراافف بالمعاهھھھدةة بهھذهه ااألنشطة.
االدوولل ااألططراافف في  غامم ـمضاددةة لألفراادد  استعمالل أأـل قاعس ووظـظهھورر ـمزااعم ـجديیدةة ـب فإنن االـت هھھھذاا  إإلى   إإضافة 

جنوبب االسودداانن وواالسودداانن ووتركيیا تستدعي فتح تحقيیقاتت جديیدةة.

 .2013 وو2012قامت االقوااتت االحكوميیة في كل من سورريیا ووميیانمارر باستعمالل أألغامم مضاددةة لألفراادد إإبانن عامي 
ووهھھھما ما ززاالتا  خاررجج نطاقق معاهھھھدةة حظر ااأللغامم.

جديیدةة مضاددةة لألفراادد ً  ااستعملت قوااتت في االمنطقة االمنفصلة ددوونن ااعتراافف ددوولي ناغوررنو-كاررااباخخ أألغاما
.2013في عامم 

ً مضاددةة لألفراادد أأوو أأجهھزةة متفجرةة مرتجلة تتفعل بوااسطة االضحيیة  ااستعملت جماعاتت مسلحة من غيیر االدوولل أألغاما
في كل من أأفغانستانن ووكولومبيیا ووميیانمارر ووباكستانن ووسورريیا ووتايیالند ووتونس ووااليیمن.

بإضافة كل من سورريیا ووتونس بلغ عددد االدوولل االتي ااستخدمت فيیهھا جماعاتت مسلحة من غيیر االدوولل ااأللغامم 
ااألررضيیة أأعلى معدالتهھ خاللل خمسة أأعواامم.
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تدميیر االمخزوونن
من 87قامت  أأكثر  تدميیر  غامم ـب اهھھھدةة حـظر ااألـل في مـع ططرفف  ددوولة  ضمن47  كانت  ضاددااً لألفراادد  ً ـم ما يیونن لـغ   مـل

.2012 أألف لغم ددُمر عامم 250مخزوونهھا٬، بما في ذذلك أأكثر من 
 مليیونن لغم مضادد لألفراادد على ذذمة االتدميیر لدىى ثماني ددوولل أأططراافف.11هھھھناكك 
تدميیر مامم  في إإـت قت  اهھھھدةة إإذذ أأخـف خرقق ألحـكامم االمـع في  يیا  ونانن ووأأووكرااـن من بيیالررووسيیا ووااليـی كل  ززاالت   ما 

من كل  خاصص ـب هھائي ااـل كانن االمـوعد االـن أأعواامم.  عة  هھائي للمهھـلة االمـقدررةة بأررـب هھا بحـلولل االمـوعد االـن  مخزووـن
.2010 يیونيیو/حزيیراانن ٬1، في حيین كانن موعد أأووكراانيیا هھھھو 2008 ماررسس/آآذذاارر 1بيیالررووسيیا ووااليیونانن هھھھو 

االنقل ووااإلنتاجج
 على مداارر االعقد االماضي٬، كانت االتجاررةة االعالميیة لأللغامم االمضاددةة لألفراادد مكونة من عمليیاتت نقل محظوررةة قليیلة
 ووغيیر مُعلنة٬، لكن االظهھورر االمفاجئ لأللغامم في االسودداانن ووااليیمن يیشيیر إإلى ووجودد سوقق ما لأللغامم االمضاددةة لألفراادد

وولإلتجارر بهھا.
من  أأكثر  فراادد  ضاددةة لأل غامم االـم تاجج ااألـل هھا إإـن عرووفف عـن االدوولل االـم عددد  كانن إإجـمالي  عد أأنن  ووجودد50فـب بل  ددوولة ـق   

  ددوولة فحسب تُعد ددوولل منتجة محتملة لأللغامم االمضاددةة لألفراادد٬، ووهھھھي:12معاهھھھدةة حظر ااأللغامم٬، أأصبح االعددد ااآلنن 
يیة٬، االواليیاتت ورريیا االجنوـب سنغافوررةة٬، ـك ررووسيیا٬،  ستانن٬،  شماليیة٬، باـك ورريیا ااـل مارر٬، ـك إإيیراانن٬، ميیاـن ند٬،  وبا٬، االهـھ صيین٬، ـك  ااـل

االمتحدةة٬، فيیتنامم. وولم تتغيیر هھھھذهه االقائمة على مداارر االسنوااتت ااألخيیرةة.

االخسائر االبشريیة
  اانحسرتت االخسائر االبشريیة االمسجلة جرااء ااأللغامم ووااألجهھزةة االمتفجرةة االمرتجلة االتي تتفعل بوااسطة2012في عامم 

 االضحيیة وومخلفاتت االذخائر االعنقودديیة ووغيیرهھھھا من مخلفاتت االحربب االمتفجرةة إإلى أأددنى مستوىى لهھا منذ بدأأ االمرصد
.1999في تسجيیل االخسائر االبشريیة عامم 

 خساررةة بشريیة على مستوىى االعالم٬، ووهھھھو ما يیمثل اانحسارراا3628ً تم تسجيیل ما مجموعهھ 2012في عامم  
.2011 حالة في عامم 4474% مقاررنة بـ 19بنسبة 

 وااقع حوااددثث ـب ووقوعع ااـل عدلل  عامم 10ـم يیومم ـل في ااـل شريیة  وااقع 2012 خـسائر ـب عن60 يیمـثل اانحـساررااً ـب  % 
 حالة يیوميیاً.25 عندما كانت االخسائر االبشريیة تحدثث بوااقع 1999االمعدلل نفسهھ في عامم 

في ددوولل وومناططق عديیدةة تمر االعديید من االخسائر االبشريیة ددوونن تسجيیل٬، وومن ثم فإنن االعددد االحقيیقي للخسائر 
 االبشريیة يیُرجح أأنن يیكونن أأعلى بكثيیر. غيیر أأنن ااالنحسارر في عددد االخسائر االبشريیة يیُرجح أأنن يیكونن أأعلى

بكثيیر نظرااً للتحسن في إإجرااءااتت تسجيیل االوقائع مع مروورر االزمن.

  ددوولة ططرفف في معاهھھھدةة حظر٬42، من بيینهھا 2012 ددوولة وومنطقة في عامم 62تم االتعرفف على خسائر بشريیة في 
ااأللغامم.
كانت ااألغلبيیة االعظمى من االخسائر االبشريیة االمسجلة جرااء ااأللغامم/مخلفاتت االحربب االمتفجرةة في صفوفف 

االمدنيیيین.
وااقع سكريیيین ـب صفوفف االـع في  اررنة بالـخسائر  مدنيیيین مـق صفوفف ااـل في  شريیة  سائر االـب سبة االـخ قد ززااددتت ـن   ـف

.٬2011، أأيي أأعلى بخمس ددررجاتت مئويیهھ عن عامم 2012% في عامم 78
 عامم صفوفف2012في  في  من إإجـمالي االخـسائر االبـشريیة  صفوفف ااألططـفالل  في    ززااددتت نـسبة االوفـيیاتت 

مدنيیيین (  عامم 47ااـل عن  ويیهھ  ددررجاتت مـئ بأرربع  صفوفف ااإلناثث2011%٬، أأيي أأـعلى  في   ) ووززااددتت االـخسائر 
).2011%٬، بوااقع ثالثث ددررجاتت مئويیهھ أأعلى عن عامم 13إإلى إإجمالي االخسائر االبشريیة مجتمعة ( 

.ووقعت في ددوولل أأططراافف ً سبعونن بالمائة من إإجمالي االخسائر االبشريیة االمسجلة عالميیا
ااستمر ااالنحسارر االقائم في إإجمالي االخسائر االبشريیة االسنويیة في ثالثث ددوولل أأططراافف بمعاهھھھدةة حظر ااأللغامم 

االـ  أأعدااددااً أأـعلى من االـخسائر االـبشريیة ااـلسنويیة ـعلى مداارر ااـلسنوااتت  14ًقامت ـبشكل منـتظم بـتسجيیل    ـعاما
االماضيیة٬، ووهھھھي: أأفغانستانن ووكمبودديیا ووكولومبيیا.
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لتلوثث باأللغامم ووإإططالقق ااالررااضياا
 . كما أأنن2013 ددوولة ووأأرربع مناططق أأخرىى تأكد أأنهھا متضرررةة من ااأللغامم حتى أأكتوبر/تشريین ااألوولل 59هھھھناكك نحو 

هھھھناكك ثماني ددوولل أأخرىى إإما يیشتبهھ بأنهھا ملوثة باأللغامم أأوو أأنن بهھا مخلفاتت أألغامم متبقيیة.
عن  قل  ما ال يـی وااقع  سبوقة٬، ـب يیر ـم سبة ـغ أأررااضي بـن يیر281تم إإططالقق  أأصبحت ـغ هھا  بإعالنن كوـن ربع٬،  ومتر ـم   كيیـل

بل  من ـق سح  غامم٬، بطـريیق االتطهھـيیر وواالـم وثة باألـل عامم 40مـل في  غامم  حة ااألـل امج لمكاـف كانت2012 برـن عد أأنن    – ـب
عن  قل  عامم 190االـمساحة ال ـت في  ربع  متر ـم لو  حو 2011 كيـی تدميیر ـن راامج ـب قامت االـب غم ـمضادد240 – إإذذ  أألف ـل   

 لغم مضادد للمركباتت.9300لألفراادد وو
 عامم في  من ااألـلـغامم  تم تطهھيـیـرهھھھا  عددد لـمـناططق  في أأفغاـنـستانن ووكمـبـودديیا ووكرووااـتـيیا2012أأكبر  كانن    

% من إإجمالي االمناططق االتي تم تسجيیل تطهھيیرهھھھا.62ووسريیالنكا٬، االتي شهھدتت مجتمعة نسبة 
 كيیلومتر مربع من خاللل االتطهھيیر وواالمسح٬، إإذذ تم ررفع أأكثر1981على مداارر االعقد االماضي تم إإططالقق نحو  

 مليیونن لغم من ااألررضض.3.3من 

 233 – مقاررنة بمساحة 2012 كيیلومتر مربع من مناططق االحربب قد ططهُھرتت في عامم 245فضالً عن هھھھذاا فإنن نحو 
عامم  في  ومتر ـمربع  ذذلك 2011كيیـل في  ما  تم78 – ـب ما  ودديیة٬، ـك بذخائر عنـق وثة  من ااألررااضي االمـل ربع  ومتر ـم   كيیـل
 أألف مخلفهھ غيیر منفجرهه.300تدميیر ما يیزيید بقليیل عن 

ً االوفاء بالتزااماتت االماددةة 2012ووفي عامم    من ااالتفاقيیة بتطهھيیر جميیع االمناططق5 أأعلنت خمس ددوولل أأططراافف ررسميیا
االمعرووفف تضرررهھھھا باأللغامم٬، ووهھھھي: جمهھورريیة االكونغو٬، االدنمارركك٬، غامبيیا٬، ااألررددنن٬، أأووغنداا.

 ما مـجـموعهھ ً إإـتـمامم االتزااـمـهھا بتطهـھـيیر جـمـيیع االـمـناططق االمـعـرووفة24هھھـھـناكك  ررسميیا ططرفف أأعـلـنت  ددوولة    
 وواالمشتبهھة بتلوثهھا باأللغامم االمضاددةة لألفراادد في ااألررااضي االتابعة لواليیتهھا أأوو سيیطرتهھا منذ بدأأ نفاذذ معاهھھھدةة

.1999حظر ااأللغامم في عامم 
 29 ااألططراافف االتي أأكدتت االوفاء بالتزااماتت االتطهھيیر من ااأللغامم االمترتبة عليیهھا فإنن 35من بيین االدوولل االـ 

سارر83ددوولة ( لى االـم ست ـع إإما ليـی تبر  صفهھا تـُع من ـن ووأأكثر  ووااحدةة؛  ديید  مدةة تـم عن  قل  ما ال يـی  %) مُـنحت 
االزمني االمنشودد بما يیوااكب ططلباتت االتمديید٬، أأوو أأنن ما تحرززهه من تقدمم غيیر ووااضح.

مساعدةة االضحايیا
ً إإلى االتزااماتت االدوولل ااألططراافف االتي تم2009منذ عامم    تم إإحراازز تقدمم ملحوظظ على مسارر مساعدةة االضحايیا قيیاسا

إإحرااززهھھھا ذذلك االعامم من خاللل خطة عمل كاررتاجيینا. ووقد تم ررصد االتقدمم في:
تحسن فهھم ااحتيیاجاتت ضحايیا ااأللغامم/مخلفاتت االحربب االمتفجرةة؛
تنسيیق ووتخطيیط ااإلجرااءااتت االرااميیة إإلى تحسيین سبل االتصديي لهھذهه ااالحتيیاجاتت؛
رربط تنسيیق مساعدةة االضحايیا بآليیاتت االتنسيیق متعدددةة االقطاعاتت٬، مثل تلك االخاصة باإلعاقة وواالتنميیة؛
حاالتت عض ااـل ووفي ـب خدماتت االمـتوفرةة٬،  راامج ووااـل جرةة بالـب حربب االمتـف فاتت ااـل غامم/مخـل ضحايیا ااألـل  إإخـطارر 

تيیسيیر حصولهھم على االخدماتت االمتوفرةة؛ وو
تعزيیز ااألططر االقانونيیة االخاصة بتعزيیز حقوقق االضحايیا٬، بما في ذذلك من خاللل ددعم االحق في االتسهھيیالتت 

االمادديیة االخاصة بالمعاقيین.

ما ززاالت توجد تحديیاتت فيیما يیخص:
ززيیاددةة توفر ووااستداامة االبراامج وواالخدماتت٬، ال سيیما تلك االخاصة بالناجيین في االمناططق االمعزوولة وواالبعيیدةة؛
شبع االتي ـت راامج  هھم االحـصولل عـلى االـب جرةة يیمكـن حربب االمتـف فاتت ااـل غامم/مخـل ضحايیا ااألـل  ضمانن أأنن جمـيیع 

ااحتيیاجاتهھم٬، ال سيیما بمجاالتت االتوظظيیف ووكسب االدخل ووكذاا ما يیتعلق بالدعم االنفساني؛ وو
ووصولل قدررةة  لديیهھم  شابهھة٬،  اجاتت االـم يیع ااألشخاصص ذذوويي ااالحتيـی عن جـم يیع ااـلضحايیا ـفضالً   ضمانن أأنن جـم

متساوويیة إإلى االخدماتت االمتوفرةة للفئة االعمريیة وواالنوعيیهھ لكل منهھم.
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ددعم مكافحة ااأللغامم
  مليیونن ددووالرر على سبيیل االدعم االدوولي وواالوططني لمكافحة ااأللغامم في681أأسهھم االمانحونن وواالدوولل االمتضرررةة بنحو 

  مليیونن ددووالرر عن عامم٬19، ووهھھھو أأكبر مبلغ إإجمالي يیُسجل على ااإلططالقق في هھھھذاا االصددد٬، ووأأعلى بوااقع 2012عامم 
2011.

ً هھھھو 2012بلغت االمساعدااتت االدووليیة عامم  ً قيیاسيیا   مليیونن ددووالرر عن عامم30 مليیونن ددووالرر٬، بزيیاددةة بلغت 497 ررقما
2011.
 في عامم 39 مليیونن ددووالرر من 439 ددوولة ووأأرربع مناططق أأخرىى تلقت 52هھھھناكك ما مجموعهھ ً  .2012 مانحا

ناكك  ووقد58هھھـھ لغ.  هھذاا االمـب هھا ـل ستقبلة بعيیـن ناططق ـم مع تـخصيیص ددوولل ووـم رهھھھا  تم توفيـی أأخرىى  يیونن ددووالرر    مـل
% من هھھھذاا االتمويیل.80أأسهھمت سبع ددوولل وومعهھا ااالتحادد ااألووررووبي بما يیبلغ 

تواالي. كانت أأكبر ززيیاددااتت لصالح عامم االعاشر ـعلى ااـل  تلقت أأفغاـنستانن ـتمويیالً أأكثر من أأيیة ددوولة أأخرىى لـل
مالي ووميیاـنـمارر ووااـلـصومالل٬، ـبـوااقع  االدوولل41.2االدوولل االـمـستقبلة للتـمـويیل ـلـصالح    مـلـيیونن ددووالرر ـلـهھذهه 

ً عامم ٬4.7، مقاررنة بـ 2012مجتمعة في عامم  .2011 مليیونا
 عامم ويیل  ستقبلة للتـم ديیدةة االـم االدوولل ااـلست االـج يین  وااقع 2012من ـب االدعم ـب مالي أأـغلب  قت  يیونن٬7.7، تـل   مـل

لبيین ووسورريیا وواالهھند ووااـلسنغالل ووززيیمبابويي٬، االدوولل االخمس ااألخرىى االجديیدةة االـمستقبلة للتـمويیل: االـف  ددووالرر. 
 مليیونن ددووالرر.9.2ووتلقت ما مجموعهھ 

ً لبراامج مكافحة ااأللغامم االخاصة بهھا٬، ووهھھھو ما يیمثل184 ددوولة متضرررةة ووفرتت 28هھھھناكك  ً ووططنيیا   مليیونن ددووالرر ددعما
.2011 مليیونن ددووالرر مقاررنة بعامم 11اانحساررااً بوااقع 

صالح حدةة ـل مم االمـت امة لأل يیة االـع فإنن مخصـصاتت االجمـع صيیالً أأعالهه٬،  االدعم وواالتمـويیل االمـوضح تـف إإلى   باإلضافة 
من  أأكثر  قدمت  سالمم٬،  يیاتت ـحفظ  سع عمـل إإططارر ـت في  غامم  حة ااألـل عامم 113مكاـف في  يیونن ددووالرر  زيیاددةة2012 مـل   – ـب
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