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  من األلغام خاٍلالٍمنحو ع:  2002 المرصد العالمي لأللغام للعامتقرير 
 

 
 ئج الرئيسيةالنتا

 
) ICBL(األرضية الحملة الدولية لحظر األلغام ، ستصدر 2002أيلول /  سبتمبرمن شهر   الثالث عشرفي

،  صفحة923 المؤلف من - المرصد العالمي لأللغام -مبادرتها  لالرابعالسنوي  تقريرالالحائزة على جائزة نوبل للسالم، 
هذا التقرير هو التقرير األشمل على اإلطالق . "عالم خال من األلغامنحو " :2002تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام "

من حيث وضع األلغام فيها سواء أآان من عن آل دولة في العالم ، و الذي يتضمن معلوماٍت العالمفي وضع األلغام عن 
 و  التـوعية التعليمية بمخاطر األلغـام، أللغامإلزالة ا ةاإلنسانيالبـرامج تخزين، التجارة، الاج، ـنتاإلدام، ـستخناحية اال
  .األلغامالناجين من مساعدة 

 
األرضية، مبادرة لم يسبق لها مثيل قامت بها الحملة الدولية لحظر األلغام يعد " المرصد العالمي لأللغام"إن 

ييم جهود المجتمع أجل تق، و بشكل عام من حظر األلغام حول 1997عام معاهدة رصد التطبيق واالمتثال لوذلك من أجل 
 .  األرضية األلغامأزمةحل  لالدولي المبذولة

 و حتى منتصف 2001أيار / الواقعة بين مايو بالفترة الزمنية  2002 ُيعنى تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام
خمس منذ   من ناحية أخرى وضع هذا التقرير األسس الالزمة لتقييم التقدم الذي أحرز خالل السنوات ال.2002عام 

آانون األول /  و التوقيع المبدأي عليها في أوتاوا في ديسمبر 1997المفاوضات على معاهدة حظر األلغام في أوسلو العام 
1997. 

 
 و لحرآة معاهدةلبأن  واضح جـدًا 2002لعام المرصـد العـالمي لأللغام لتقرير  في واردةات الـالمعلومآثافة من 
ارز على عملية إستئصال األلغام األرضية المضادة لألفراد و إنـقاذ األرواح و األطراف في أثر ببشكل عام حظر األلغام 

 . آل منطقة من العالم
 :هذا التقدم يبرز على النحو التالي

 دولة من دول االطراف في 125إجمالي . الرفض الدولي المنتشر ألي استخدام أو إمتالك لأللغام المضادة لألفراد �
و منذ .  دولة أخرى وقعت و لكن لم تصادق على المعاهدة، تشكل ثالثة أرباع أمم العالم18غام و معاهدة حظر األل

من بينها ثالث دول آانت تستخدم . التقرير األخير للمرصد العالمي لأللغام ثماِن دول إنضمت لمعاهدة حظر األلغام
) ، جمهورية آونغو الديموقراطية و إريترياأنغوال(األلغام المضادة لألفراد في وقت قريب و حاليًا طرحت السالح 

 .و آذلك الزعماء االقليميين نيجيريا و تشيلي

mailto:lm@icbl.org
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، تسع حكومات استخدمت األلغام المضادة 2001آيار / منذ مايو . التوقف عن استخدام األلغام في دول رئيسية  �

 على األقل  -ا توقف استخدام األلغام آم.  حكومة استخدمت األلغام خالل فترة التقرير السابق13لألفراد مقارنًة بـ 
لم يكن (أنغوال :  في عدد من الدول التي آان االستخدام فيها األآثر إنتشارًا خالل السنوات القليلة األخيرة-مؤقتًا 

لم يكن هناك أي استخدام منذ إنتهاء (؛ إريتريا و إثيوبيا ) للسالم2002نيسان / هناك أي استخدام منذ إتفاقية أبريل 
لم يكن هناك أي استخدام منذ التوقف عن إطالق النار   (؛ سريالنكا )2000حزيران / تزاع على الحدود في يونيو ال

و إيضًا خالفًا لفترة التقرير الماضي، لم يسجل المرصد العالمي لأللغام أي  ). 2001آانون األول / في دسيمبر 
طية، اسـرائيل أو آرغيزستـان، و ال من قبل متمردي  استخدام جديد لاللغام ال من قبل جمهورية آونغو الديموقرا 

 . جمهورية يوغسالفيا السابقة، السنغال، سريالنكا أو أوغندا-أنغوال، مقدونيا: أي من
 
 61 مليون لغم مضاد لألفراد من قبل 34تم تدمير أآثر من   . اإلنخفاض الشديد في مخزون األلغام المضادة لألفراد •

 دولة من دول االطراف إنتهت من تدمير مخزونها 33إجمالي . ين خالل فترة هذا التقريردولة، من بينها سبعة مالي
جمهورية التشيك، اإلآوادور، بيرو، السويد، (من األلغام المضادة لألفراد، بما فيها ست دول خالل فترة هذا التقرير 

 ).ألبانيا و اليمن
 
لمي لأللغام حول ضحايا األلغام الجدد و الذي يعد األآثر إن بحث المرصد العا. األلغام الجدد اضحايإنخفاض عدد  •

 ضحية جديدة لأللغام و 26000فالرقم : تفصيًال من أي وقت مضى، أآد ما أعلنته النتائج الرئيسية للسنة المنصرمة
يدة   ضحية جد7,987حيث حصد المرصد العالمي لأللغام . الذي بقي مادة إحصائية ثابتة لسنوات عديدة لم يعد آذلك

و . 2000 ضحية جديدة في العام 8,064، و 2001في العام  ) UXO(لأللغام األرضية و الذخائر غير المنفجرة 
بعد األخذ بعين اإلعتبار النقص في المعلومات الموثوقة في بعض البلدان و نقص التقارير في العديد من الدول، فـإن 

غير المنفجرة تتراوح بين الذخائر د لأللـغام األرضية و المرصد العالمي لأللغام يقدر أن عـدد الضحايا الجـد 
 . ضحية في السنة20,000 و 15,000

 
 بليون دوالر أمريكي في العقد المنصرم، 1,4 شكل تمويل قضايا األلغام أآثر من .توسع نطاق برامج قضايا األلغام •

لبرامج : نوات األخيرة آان هناك توسعفي الس.  مليون دوالر أمريكي خالل السنوات الثالث األخيرة700بما فيها 
إزالة األلغام، التوعية التعليمية بمخاطر األلغام و مساعدة ضحايا األلغام، و آذلك المبادرات المهمة في تنفيذ 

 90 من بين 74خالل فترة هذا التقرير نفذت بعض أشكال برامج إزالة األلغام في  . عمليات استطالع آثار األلغام
أول عملية .  برامج جديدة للتوعية التعليمية بمخاطر األلغام2001آما بدأت في العام . أللغامدولة موبوءة با

؛ منذ ذلك الحين أختتمت خمس برامج أخرى و ثمانية  2000تموز / استطالع وطنية آلثار األلغام نفذت في يوليو 
 .أخرى قيد التنفيذ أو تم التخطيط لها

  
من بين  .دولة 14دولة إلى  55 من ة لأللغامالمنتجالدول نخفض عدد إلقد .  رة و التجاانخفاض ملحوظ في اإلنتاج �

التي ما زال المرصد العالمي لأللغام ) مصر، آوريا الجنوبية و الواليات المتحدة( أفادت الدول الثالث 14الدول الـ
 . يعتبرها منتجة فّعالة لأللغام، أنها لم تنتج ألغامًا في السنوات األخيرة
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 اقتصرت التجارة العالمية لأللغام المضادة لألفراد على عدد قليل من الصفقات غير المشروعة أو السرية من   آما

 .منتصف التسعينات
 

 : تتضمن2002المخاوف الرئيسية المنبثقة من تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام 
 

 و الذي يعني بأن هناك المزيد من األلغام انالعمليات الجديدة المستفحلة لزراعة لأللغام من قبل الهند و باآست •
،  2001آانون األول / فمنذ أواخر شهر ديسمبر. التي ذهبت إلى األرض مقارنة بالفترة التقريرية السابقة

و  . زرعت آل من الهند و باآستان اعدادًا ضخمة من األلغام المضادة لألفراد على إمتداد حدودهما المشترآة
، رغم أن المعلومات شحيحة بسبب السرية  1997ع لأللغام في أي مكان في العالم منذ تعد هذه أآبر عملية زر

 .العسكرية و عدم التمكن من الوصول إلى المناطق
 
 لم يتم رصد أي زيادة    1992 ألول مرة منذ العام � 2001رآود التمويل العالمي لقضايا األلغام في العام   •

 مليون دوالر أمريكي لتمويل قضايا األلغام 237غام رصد حوالي المرصد العالمي لألل. ملحوظة في التمويل
ما زالت الواليات المتحدة . 2000، و هو إنخفاض بحوالي أربعة ماليين دوالر عن العام 2001في العام 

من .  مليون دوالر13,2األمريكية أآبر ممول لقضايا األلغام، إال أن مخصصاتها لقضايا األلغام إنخفضت إلى 
 و أحد عشر خفضوا من 2001عشرون مانح رئيسي، تسعة رفعوا تمويلهم لقضايا األلغام في العام بين ال
 .تمويلهم

 
ببقاء مستوى تمويل قضايا األلغام و إزالتها على هذه الشاآلة، سيحول هذا دون تمكن  و من الواضح جدًا أنه  •

 .لتخلص من األلغام بشكل نهائي الالزمة لالعديد من الدول األطراف اإللتزام بموعد العشر السنوات
 

  يحتوى على نتائج رئيسية أخرى 2002تقرير المرصد العالمي لأللغام  للعام 
 

تعاني بدرجات متفاوتة من وجـود األلغـام و  دولة 90أراضيبأن  تفيد استطالعات المرصد العالمي لأللغام •
 .الذخائر غير المنفجرة فيها

 
 تم اإلبالغ   لأللغام و الذخائر غير المنفجرةضحايا جدد أن هناك مي لأللغام بآما تشير استطالعات المرصد العال �

آانت في )  دولة46 (عظم هذه الدولم. 2000 دولة في العام 70 مقارنة بـ2001في العام  دولة 69عنها في 
روسيا ن، أفغانستا: الذين تم التبليغ عنهم آان لـلضحايا الجدد من ا األآبر النصيب. حالة سلم و ليس حرب

الجدد  ضحايا من ال  آبيرةأعدادو هناك .  بورماو آذلكشمال العراق نيبال، الهند، أنغوال، ، آمبوديا، )الشيشان(
 . فيتنامالصومال، السودان و آذلكأثيوبيا، سجلت في آلومبيا، جهورية آونغو الديموقراطية، إريتريا، أللغام ل
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آمبوديا، تشاد، موزمبيق، تايالند و اليمن، و أيضًا في :  فيأللغامإنتهت برامج المسح الوطني الشامل آلثار ا •

و هناك برامج استطالعية جارية أو مخطط للقيام بها في أفغانستان، أذربيجان، البوسنة والهرسك،   . آوسوفو
 . و فييتنام) األرض الصومالية(لبنان، الصومال أثيوبيا، إريتريا، 

 
بورما  : الية التي لم تنضم لمعاهدة حظر األلغام أقرت باستخدام األلغام الدول التخالل فترة هذا التقرير،  •

الدول األخرى غير الموقعة على معاهدة الحظر، و التي أفادت  . ، الهند، باآستان، روسيا و سريالنكا)ميانمار(
نغوال أعترفت أ. مصادر موثوقة عن استخدامها لأللغام المضادة لألفراد هي جورجيا، النيبال و الصومال 

 .2001بأستخدامها لأللغام المضادة لألفراد بينما آانت من الدول الموقعة على المعاهدة في العام 
 

صرح مسؤول رسمي في وزارة الدفاع الجورجية للمرصد العالمي لأللغام بأن القوات العسكرية الجورجية في  •
). التي تحد أبخازيا (دود آودوري  زرعت األلغام المضادة لألفراد في عدد من الممرات في أخ 2001العام 

  هذا قد يبدو إنهاء للحظر الجورجي الرسمي إلستخدام األلغام المضادة لألفراد . تقارير األخبار نقلت ذلك أيضًا
. و مع ذلك فإن وزارة الخارجية الجورجية نفت أي استخدام لأللغام المضادة لألفراد. 1996أيلول / منذ سبتمبر

 .رفت باستخدام األلغام المضادة لألفراد و ألول مرة خالل السنوات األخيرةالسلطات األبخازية أعت
 

وردت بعض التقارير عن استخدام األلغام المضادة لألفراد من قبل المجموعات خالل فترة هذا التقرير،  •
جيوش غير  مقارنة بالتقرير السابق الذي أفاد عن استخدام األلغام من قبل ال دولة على األقل،14المعارضة في 

 . دولة على األقل18الرسمية في 
 

استخدام محدود ، وردت بعض التقارير عن 2001أيلول /  سبتمبر 11في أفغانستان في القتال الذي تلى أحداث  •
طالبان سبق و  . لأللغام و القنابل المدسوسة من قبل طالبان و مقاتلي القاعدة و أيضًا من قبل التحالف الشمالي 

لم تذآر أي حاالت عن استخدام . ، رغم استمرار بعض المزاعم1998ستخدام األلغام في أدعت توقفها عن ا
 .الواليات المتحدة أو قوى التحالف لأللغام المضادة لألفراد

 
 تلقى أدلة لعمليات نقل آبيرة لأللغام  1998للمرة األولى و منذ استهالل المرصد العالمي لأللغام في العام  �

، و التي ظاهريًا أصدرت قرارًا بمنع تصدير األلغام المضادة لألفراد في العام ل إيران المضادة لألفراد من قب
 و   YM-Iمنظمات إزالة األلغام في أفغانستان تصادف المئات من األلغام المضادة لألفراد مـن نوع  . 1997

YM-I-B لتحالف الشمالية  ، و التي يحتمل أنها زرعت من قبل قوات ا2000 و 1999 إيرانية الصنع للعامين
، صادرت اسرائيل شحنة باخرة قيل بأنها 2002آانون الثاني / إضافًة إلى ذلك في يناير. خالل السنوات األخيرة

؛ اسرائيل إدعت بأن مصدر الباخرة إيران و أنها YM-I 311آانت تحتوي على ألغام مضادة لألفراد من نوع 
 .آانت مخصصة لفلسطين



 من األلغامنحو عالم خال  : 2002تقرير المرصد العالمي لأللغام للعام  

 5

   
،  دولة94 مليون لغم مضاد لألفراد في مستودعات أسلحة 230 حوالي لأللغام بأن هناكيقدر المرصد العالمي  •

(، الواليات المتحدة األمريكية )مليون70-60(، روسيا ) مليون110(يقدر أن أآبر مستودع لأللغام في الصين 
 ). مليون4.5(لبيضاء و روسيا ا)  مليون5-4(، الهند ) مليون6(، باآستان ) مليون6.4(، أوآرانيا ) مليون11.2

 
 دولة أخرى اآلن  22 دولة من دول األطراف في معاهدة حظر األلغام دمرت نهائيًا مخزونها من األلغام، و 30 •

 دولة من دول األطراف التي يعرف بأن لديها مخزون من األلغام أن تبدأ عملية 17و على . قيد تنفيذ هذا التدمير
الموعد . ن أربع سنوات من دخول المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة التدمير، والتي يجب أن تنتهي في غضو

 .2003النهائي للعديد من الدول في عام 
 

تشرين األول / رغم تسجيل إنضمام طاجكستان لدى منظمة األمم المتحدة إلى معاهدة حظر األلغام في أآتوبر �
ا دولة طرف في المعاهدة و بالتالي ملزمة رسميًا ، إال أنه ليس واضحًا ما إذا آانت طاجكستان تعتبر نفسه1999

 أشارت إلى أنها ال تعتقد بأنها أتمت 2002 و 2001فهي في العديد من المناسبات في العامين . من قبلها أم ال
 المتمثلة بإيداع تقرير  فطاجكستان لم تمتثل لمطالب معاهدة حظر األلغام. آامل اإلجراءات الضرورية لذلك

و ما يثير المزيد من . آما أنها لم تبدأ أو لم تخطط بعد لتدمير مخزونها. بني معايير التطبيق الوطنيةالشفافية و ت
القلق أن القوات الروسية زرعت األلغام المضادة لألفراد داخل طاجكستان، على ما يبدو باإلتفاق مع الحكومة 

 .الطجيكية
 

 باحث يتبعون 115ختلفة بشكل منتظم من قبل جمعت و حللت معلومات هذا التقرير الشامل من مصادر م
الكتاب يضم أيضًا ملحقًا بتقارير لناشطين مهمين في حرآة حظر األلغام؛ مثل  .  دولة90المرصد العالمي لأللغام في 

وآاالت األمم المتحدة، المنظمات اإلقليمية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرآز النشاط االستطالعي، ومرآز جنيف  
 .ولي لإلزالة اإلنسانية لأللغام الد
 

 جائزة نوبل للسالم على جهودها الستئصال األلغام ICBL نالت الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية 1997في عام 
و التي تتألف من خمس منظمات " المجموعة المرآزية"يتم تنسيق المرصد العالمي لأللغام من قبل  . المضادة لألفراد 
منظمة مراقبة حقوق اإلنسان في طليعتها و غيرها؛ المنظمة الدولية للمعاقين .  لحظر األلغام األرضيةللحملة الدولية

 .، التحالف الكيني ضد األلغام، ترصد األلغام في آندا ومنظمة المساعدات الشعبية النرويجية )بلجيكا(
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