
 ،النسخة السنویة العشرون لمرصد األلغام األرضیة الذي یقیس التقدم نحو2018ال زال مرصد األلغام األرضیة 
عالم خال من األلغام ، یجد أن نظام معاھدة حظر األلغام ھو نجاح مدوي. فبعد انضمام دولتین جدیدتین في

 بلداً ملتزمة اآلن بأحكام المعاھدة وتنفیذھا بأمانة. وال تزال وصمة العار ضد164 ، أصبحت 2017أواخر عام 
األلغام األرضیة قویة. وفقط یستخدم عدد صغیر من الجماعات المسلحة غیر الحكومیة ذلك السالح المحظور،
ً ما یكون في شكل ألغام مرتجلة. وقد أدى ذلك مرة أخرى إلى وقوع عدد كبیر من الضحایا في عام والذي غالبا

ً من األطفال. ومع استمرار البلدان في العمل على2017  ، وكان معظم الضحایا من المدنیین ، نصفھم تقریبا
تطھیر األراضي الملوثة باأللغام ، حدد مرصد األلغام األرضیة الكثیر الذي ال یزال یتعین القیام بھ ، بما في ذلك
دعم احتیاجات الناجین من األلغام األرضیة ومجتمعاتھم. كما تساھم بلدان داخل وخارج نظام اتفاقیة حظر األلغام
بموارد عالیة قیاسیة في إزالة األلغام وغیرھا من أنشطة مكافحة األلغام ، مؤكدة تأثیر ھذه المعاھدة األولى لنزع

 عاما20السالح اإلنساني الذي ال یزال مستمرا بعد 

حالة االتفاقیة
 دولة طرف في اتفاقیة حظر األلغام وواحدة موقعة - جزر مارشال - لم تصادق بعد164ھناك 

 دیسمبر ، بینما13 ، كالھما في دیسمبر: انضمت سریالنكا في 2017وانضم بلدان إلى االتفاقیة في عام 
 دیسمبر29انضمت دولة فلسطین في 

االستخدام
 ، أكد مرصد األلغام األرضیة االستخدام الجدید لأللغام المضادة لألفراد2018 حتى أكتوبر 2017من أكتوبر 

ً في معاھدة حظر األلغام من قبل القوات الحكومیة لدولة واحدة - میانمار ، وھي لیست طرفا
ولم تكن ھناك ادعاءات حول استخدام األلغام المضادة لألفراد من قبل الدول األطراف في المعاھدة في الفترة

المشمولة بالتقریر
لم یوثق مرصد األلغام األرضیة أو یؤكد أي استخدام لأللغام المضادة لألفراد من قبل قوات الحكومة السوریة 

خالل فترة ھذا التقریر

استخدمت الجماعات المسلحة غیر الحكومیة األلغام المضادة لألفراد في ثمانیة بلدان على األقل: أفغانستان
وكولومبیا والھند ومیانمار ونیجیریا وباكستان وتایالند والیمن

من المحتمل أستمرار قوات الدولة اإلسالمیة في استخدام األلغام األرضیة المرتجلة في العراق وسوریا ، لكن
عدم وصول مصادر مستقلة إلى المناطق المتضررة یجعل من الصعب تأكید االستخدام الجدید في الفترة

المشمولة بالتقریر
لم یتمكن مرصد األلغام األرضیة من تأكید مزاعم استخدام األلغام المضادة لألفراد الجدیدة من قبل الجماعات
المسلحة غیر الحكومیة في الكامیرون والعراق ومالي ولیبیا والفلبین وتونس وأوكرانیا خالل الفترة المشمولة

بالتقریر

الخسائر البشریة
 ھو العام الثالث على التوالي لوجود أعداد كبیرة بشكل استثنائي من اإلصابات المسجلة بسبب2017كان عام 

األلغام األرضیة والمتفجرات من مخلفات الحرب - بما في ذلك األنواع المرتجلة التي تعمل كألغام مضادة
لألفراد (تسمى أیضًا األلغام المرتجلة) ومخلفات الذخائر العنقودیة وغیرھا من المتفجرات من مخلفات الحرب

 ضحیة بسبب األلغام األرضیة / المتفجرات من مخلفات7239 ، سجل مرص األلغام األرضیة 2017وفي عام 
ً وجُرح 2793الحرب - قُتل  ً ، وكان ھناك 4431 شخصا  ضحیة ، لم یكن بقائھم على قید الحیاة15 شخصا

معروفا
كان سبب استمرار ارتفاع إجمالي الخسائر ھو الخسائر المسجلة في البلدان التي تواجھ الصراع المسلح والعنف
على نطاق واسع ، ال سیما أفغانستان وسوریا ، وكذلك أوكرانیا والعراق وباكستان ونیجیریا ومیانمار ولیبیا

والیمن. ومع ذلك، ال یزال جمع البیانات الدقیق أثناء الصراعات النشطة أمرًا صعبًا
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ً عن عام 2017مَثل عدد المصابین لعام   ، الذي كان یمثل أكبر عدد من اإلصابات المسجلة2016 انخفاضا
ً في بیانات المرصد منذ عام   ، لكن المجموع ظل أعلى بكثیر من معدل اإلصابات السنوي منذ1999سنویا

خمس سنوات سابقة
وللسنة الثانیة على التوالي ، تم تسجیل أعلى عدد في تاریخ المرصد من اإلصابات السنویة الناجمة عن األلغام

)2452) وعن اإلصابات بین األطفال (2716المرتجلة (

 دولة أطراف في اتفاقیة حظر األلغام ، وفي أربعة35 دولة ، منھا 49 في 2017تم تحدید الضحایا في عام 
مناطق أخرى

٪)87الغالبیة العظمى من ضحایا األلغام األرضیة / المتفجرات من مخلفات الحرب المسجلة كانوا من المدنیین (
حیث كان معروفا وضعھم ، وھى نسبة أعلى من السنوات الماضیة

٪ من مجموع الضحایا في صفوف المدنیین حیثما كان العمر معروفًا ، أي47 ، شكّل األطفال 2017في عام 
2016 نقاط مئویة عن المجموع السنوي لعام 5بزیادة قدرھا 

 ٪ من جمیع الضحایا حیث كان معروفا الجنس13شكلت النساء والفتیات 
 ألف ضحیة من األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب منذ أن بدأ التتبع العالمي122سجل المرصد أكثر من 

 ناج86000 ، بما في ذلك حوالي 1999في عام 

دعم مكافحة األلغام
 ملیون دوالر أمریكي في مزیج من الدعم الدولي771.5ساھمت الجھات المانحة والدول المتضررة بنحو 

٪) مقارنة بعام36 ملیون دوالر (203.6 ، بزیادة قدرھا 2017والوطني المشترك لمكافحة األلغام في عام 
2016

وھذا یمثل أعلى مجموع من التمویل الدولي والوطني  لمكافحة األلغام الذي تم اإلبالغ عنھ على اإلطالق في
1996بیانات المرصد ، یعود إلى عام 

 دولة وثالث38 ملیون دوالر لعملیات إزالة األلغام في 673.2 ، ساھم المانحون الدولیون بمبلغ 2017 عام في
2016٪) مقارنة مع عام 39 ملیون دوالر (190.3مناطق أخرى ، بزیادة قدرھا 

یمثل ھذا أعلى مستوى للدعم الدولي الذي سجلھ مرصد األلغام األرضیة
أسھم أكبر خمسة مانحین في مكافحة األلغام - الوالیات المتحدة وألمانیا واالتحاد األوروبي والنرویج والیابان -

 ملیون دوالر435.4 ٪ من مجموع التمویل الدولي ، وبلغ مجموعھا 79بنسبة 
ً كان الرقم قیاسي عام  309.0  نتیجة للزیادات الھائلة في مساھمات الوالیات المتحدة (إجمالي 2017مبدئیا
47.1 ملیون دوالر، زیادة قدرھا 84.4 ملیون دوالر) وألمانیا (إجمالي 156.6ملیون دوالر، بزیادة قدرھا 

ملیون دوالر)
تلقت مكافحة األلغام في خمس دول - العراق ، وسوریا ، وكولومبیا ، وأفغانستان ، وجمھوریة الو الدیمقراطیة

2017٪ من إجمالي الدعم الدولي في عام 65 ملیون دوالر ، أو 435.4الشعبیة - 
 ملیون دوالر على التوالي120وكانت أكبر الزیادات بالنسبة لألنشطة في العراق وسوریا ، حیث حصلت على 

2016 ملیون دوالر) مقارنة مع عام 89.4 ملیون دوالر (مجموعھا 70.8 مالیین دوالر) و 207(إجمالي 
ً وصعب التتبع ، وھو ما یمثل  ٪ فقط2وال یزال دعم المانحین المكرس بشكل واضح لمساعدة الضحایا منخفضا

 ملیون دوالر من الدعم98.3. وأفادت الدول المتأثرة بتقدیم 2017من الدعم الدولي القابل للتحدید في عام 
2016٪). ) مقارنة مع عام 16 ملیون دوالر (13.3الوطني لبرامجھا لمكافحة األلغام ، بزیادة قدرھا 

التلوث والتطھیر
، ھناك ستون دولة ومنطقة ملوثة باأللغام المضادة لألفراد2018حتى نوفمبر   

ً في معاھدة حظر األلغام ، و 34وھذا یشمل   دولة غیر طرف ، وأربع مناطق أخرى22 دولة طرفا
. وأتمت موزمبیق ، التي أعلنت انتھاء التطھیر في عام2017اكملت موریتانیا أعمال التطھیر في دیسمبر 

 ، عملیات إزالة2017 و 2016 ولكنھا وجدت الحقًا تلوثًا غیر محدد من األلغام المضادة لألفراد في 2015
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2017األلغام في مایو 
 كیلومتر مربع لكل بلد) في أفغانستان وأنجوال100یعتقد بوجود تلوث ھائل لأللغام المضادة لألفراد (أكثر من 

وأذربیجان والبوسنة والھرسك وكمبودیا وتشاد وكرواتیا والعراق وتایالند وتركیا والیمن ومنطقة أخرى ھى
الصحراء الغربیة

 ، أي أقل من2017 كم مربع من األراضي من األلغام األرضیة في عام 128تم اإلبالغ عن إزالة حوالي 
2016 كم مربع المراجع لعام 145إجمالي 
 لغم مضاد للمركبات. وھذا یمثل7،500 لغم مضاد لألفراد ونحو 168000 ، تم تدمیر أكثر من 2017في عام 

. ومع ذلك ، ھذا تقدیر منخفض حیث أن  بعض الجھات الفاعلة ال تقوم2016انخفاضًا كبیرًا عن نتائج عام 
بشكل منھجي باإلبالغ عن نتائج التطھیر

 دولة طرفًا ، وثماني دول29 ، تم اإلبالغ عن إزالة األلغام في ثلثي البلدان والمناطق الملوثة: 2017في عام 
لیست أطراف ، وثالثة مناطق أخرى

 في أفغانستان وكرواتیا والعراق وكمبودیا (نفس2017تم تحقیق أكبر إزالة إجمالیة للمناطق الملغومة في عام 
 ٪ من التطھیر المسجل80) ، والتي شكلت مجتمعة أكثر من 2016البلدان في عام 

 ، استخدمت ثالث دول أطراف استقصاء غیر تقني وفني إلطالق كمیات كبیرة من األراضي -2017في عام 
 - مما أدى إلى انخفاض كبیر في تقدیرھا للتلوث المتبقي وھى: أنغوال وكمبودیا وتایالند2 كم 30أكثر من 

 من المناطق الملغومة. تم2 كم 830) ، تم مسح حوالي 2017 - 2013على مدى السنوات الخمس الماضیة (
 لغم مضاد للمركبات في سیاق إزالة األلغام و مناطق66000 ملیون لغم مضاد لألفراد و أكثر من 1.1تدمیر 
القتال

أكملت تسع وعشرون دولة من الدول األطراف ، ودولة واحدة غیر طرف ، ومنطقة أخرى تطھیر جمیع
1999المناطق الملغمة على أراضیھا منذ دخول معاھدة حظر األلغام حیز التنفیذ في عام 

ینبغي على األردن ونیجیریا ، حیث یوجد تلوث لغم مضاد لألفراد ، أن یعلنا أن علیھما التزامات بموجب المادة
 ویطلبان مھلة جدیدة إلتمام التطھیر5

:2017مُنحت خمس دول أطراف موافقات نھائیة للتطھیر في االجتماع السادس عشر للدول األطراف في عام 
أنغوال وإكوادور والعراق وتایلند وزیمبابوي. وطلبت سبع دول أطراف تمدید المواعید النھائیة للموافقة علیھا في

: البوسنة والھرسك وكرواتیا وقبرص وصربیا2018االجتماع السابع عشر للدول األطراف في نوفمبر 
والسودان وأوكرانیا والمملكة المتحدة

یبدو أن أربع دول أطراف فقط ھي في طریقھا إلى الوفاء بالمواعید النھائیة المحددة إلجازتھا بموجب المعاھدة:
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ، وبیرو ، وسریالنكا ، وزیمبابوي

2014یتضمن اإلعالن السیاسي الذي تم اعتماده في المؤتمر االستعراضي الثالث لمعاھدة حظر األلغام في عام 
. على الرغم من أن معظم الدول ال2025التزامًا بالوفاء بالتزامات المعاھدة إلى أقصى حد ممكن بحلول عام 

 الخاصة بھا ، فإن األغلبیة یجب أن تصل لھدف5تسیر على المسار الصحیح مع المواعید النھائیة إلجازة المادة 
 للتطھیر، بما یكفي من األموال وااللتزام ، وحیث تسمح الظروف األمنیة بذلك2025عام 

ً التي لدیھا تلوثات باأللغام برنامجًا وطنیًا لمكافحة األلغام أو مؤسسات تم تعیینھا تمتلك كل الدول األطراف تقریبا
للوفاء بالتزامات التطھیر المفروضة على الدولة. وفي تناقض صارخ ، فإن أقل من نصف الدول غیر األطراف

ولدیھا تلوث باأللغام األرضیة لدیھا برامج فعالة لمكافحة األلغام

مساعدة الضحایا
 ، افتقرت معظم الدول األطراف في معاھدة حظر األلغام ذات األعداد الكبیرة من2018-2017في الفترة ما بین 

-2014ضحایا األلغام إلى الموارد والممارسات المناسبة للوفاء بااللتزامات التي قطعتھا في خطة عمل مابوتو 
ً بھا أعداد كبیرة من ضحایا األلغام. وال تزال احتیاجات33. والنتائج الواردة أدناه تتعلق بـ 2019  دولة طرفا

مساعدة الضحایا كبیرة ، بما في ذلك في أحدث الدول األطراف ، فلسطین وسري النكا
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وفي معظم الدول األطراف ، تم بذل بعض الجھود لتحسین نوعیة وكمیة برامج الصحة وإعادة التأھیل البدني
للناجین

ومع ذلك ، وفي أعقاب التخفیضات في الموارد في السنوات األخیرة ، شھدت بلدان كثیرة شبھ ركود في ما تبقى
من خدمات المساعدة األساسیة لضحایا األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. وكافحت شبكات الناجین أیضا

للحفاظ على عملیاتھا ألنھا تواجھ انخفاض الموارد
وظلت الخدمات مركزیة إلى حد كبیر، مما منع العدید من الناجین من األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب
الذین یعیشون في المناطق النائیة والریفیة من الوصول إلى ھذه الخدمات. وكان نقص المواد الخام والموارد

المالیة عقبة أمام التحسینات في قطاع إعادة التأھیل البدني في العدید من البلدان
ً لدیھا برامج لمساعدة الضحایا أو خطط ذات صلة باإلعاقة33 دولة فقط من أصل 14وكانت   دولة طرفا

لمعالجة االحتیاجات والثغرات المعترف بھا في مجال المساعدة
 عملیة تنسیق بین18وكان لدى حوالي ثلثي الدول األطراف آلیات تنسیق نشطة ، وشارك ممثلو الناجین في 

ً عن مبادرات الدولة لبناء القدرات نحو زیادة مشاركة ضحایا21الدول األطراف الـ   ھذه. ولم یتم اإلبالغ مطلقا
األلغام

ال تزال ھناك فجوات كبیرة في الحصول على فرص العمل والتدریب وغیر ذلك من أنشطة دعم تولید الدخل في
العدید من الدول األطراف حیث توجد حاجة ماسة لفرص كسب الرزق

تدمیر المخزون واإلنتاج والنقل
 ملیون لغم مضاد54قامت الدول األطراف في اتفاقیة حظر األلغام األرضیة المضادة لألفراد بتدمیر أكثر من 

2017 لغم تم تدمیرھا في عام 500000لألفراد مخزنة ، بما في ذلك أكثر من 
ما زالت الیونان وأوكرانیا تنتھك االتفاقیة بعد أن غابتا عن الموعد األربع سنوات النھائي لتدمیر مخزوناتھما

 ملیون) والیونان (4.4تمتلك دولتان طرفان أكثر من خمسة مالیین لغم مضاد لألفراد متبقیان للتدمیر: أوكرانیا (
2019) لتدمیر مخزوناتھا بحلول فبرایر 7 630). وتخطط عمان (643267

160 ، قامت جمیع الدول مجتمعة (سواء الموقعة على المعاھدة أو غیر الموقعة) بتخزین حوالي 1999في عام 
 ملیون50ملیون لغم مضاد لألفراد ، لكن الیوم قد یكون اإلجمالي العالمي أقل من 

 والیة عن إنتاج األلغام المضادة لألفراد ، بما في ذلك أربع دول غیر طرف في معاھدة حظر41لقد توقفت 
األلغام: مصر وإسرائیل ونیبال والوالیات المتحدة

 دولة كمنتجین لأللغام األرضیة ألنھم لم یتنصلوا بعد من اإلنتاج المستقبلي11یذكر مرصد األلغام األرضیة 
،وھم دون تغییر عن التقریر السابق: الصین وكوبا والھند وإیران ومیانمار وكوریا الشمالیة وباكستان وروسیا

.وسنغافورة وكوریا الجنوبیة وفیتنام
وھؤالء الذین من المرجح أن یكونوا منتجین بشكل نشط ھم: الھند ومیانمار وباكستان وكوریا الجنوبیة

وتنتج الجماعات المسلحة غیر الحكومیة األلغام األرضیة المرتجلة في أفغانستان والعراق ومیانمار ونیجیریا
وباكستان وسوریا والیمن

كانت قوات الحوثي في الیمن تنتج بكثافة ألغام أرضیة ، بما في ذلك العبوات البدائیة الصنع (األلغام المرتجلة)

ً في حظر األلغام لدیھا تعلیق اختیاري رسمي على تصدیر األلغام المضادة ھناك تسع دول على األقل لیست طرفا
لألفراد، وھى: الصین والھند وإسرائیل وكازاخستان وباكستان وروسیا وسنغافورة وكوریا الجنوبیة والوالیات

المتحدة
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 ملیون لغم مضاد54قامت الدول األطراف في اتفاقیة حظر األلغام األرضیة المضادة لألفراد بتدمیر أكثر من 

2017 لغم تم تدمیرھا في عام 500000لألفراد مخزنة ، بما في ذلك أكثر من 
ما زالت الیونان وأوكرانیا تنتھك االتفاقیة بعد أن غابتا عن الموعد األربع سنوات النھائي لتدمیر مخزوناتھما

 ملیون) والیونان (4.4تمتلك دولتان طرفان أكثر من خمسة مالیین لغم مضاد لألفراد متبقیان للتدمیر: أوكرانیا (
2019) لتدمیر مخزوناتھا بحلول فبرایر 7 630). وتخطط عمان (643267

160 ، قامت جمیع الدول مجتمعة (سواء الموقعة على المعاھدة أو غیر الموقعة) بتخزین حوالي 1999في عام 
 ملیون50ملیون لغم مضاد لألفراد ، لكن الیوم قد یكون اإلجمالي العالمي أقل من 

 والیة عن إنتاج األلغام المضادة لألفراد ، بما في ذلك أربع دول غیر طرف في معاھدة حظر41لقد توقفت 
األلغام: مصر وإسرائیل ونیبال والوالیات المتحدة

 دولة كمنتجین لأللغام األرضیة ألنھم لم یتنصلوا بعد من اإلنتاج المستقبلي11یذكر مرصد األلغام األرضیة 
،وھم دون تغییر عن التقریر السابق: الصین وكوبا والھند وإیران ومیانمار وكوریا الشمالیة وباكستان وروسیا

.وسنغافورة وكوریا الجنوبیة وفیتنام
وھؤالء الذین من المرجح أن یكونوا منتجین بشكل نشط ھم: الھند ومیانمار وباكستان وكوریا الجنوبیة

وتنتج الجماعات المسلحة غیر الحكومیة األلغام األرضیة المرتجلة في أفغانستان والعراق ومیانمار ونیجیریا
وباكستان وسوریا والیمن

كانت قوات الحوثي في الیمن تنتج بكثافة ألغام أرضیة ، بما في ذلك العبوات البدائیة الصنع (األلغام المرتجلة)

ً في حظر األلغام لدیھا تعلیق اختیاري رسمي على تصدیر األلغام المضادة ھناك تسع دول على األقل لیست طرفا
لألفراد، وھى: الصین والھند وإسرائیل وكازاخستان وباكستان وروسیا وسنغافورة وكوریا الجنوبیة والوالیات

المتحدة
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