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*** بیان صحفى***
2018 نوفمبر 20 صباحا بتوقیت وسط أوروبا 09:30یحظر النشر حتى الساعة  **  **

تمویل قیاسي إلزالة األلغام األرضیة ، ولكن الخسائر البشریة ال تزال عالیة
 ، وصل الدعم الدولي2025: مع سعي الدول لخلق عالم خالٍ من األلغام األرضیة بحلول عام 2018 نوفمبر 20جنیف، 

لھذا الھدف إلى أعلى مستوى لھ على اإلطالق. كما أن االستخدام الجدید لأللغام المضادة لألفراد، بما في ذلك األلغام
.المرتجلة ، یقتصر على حفنة من الدول، حیث تستخدمة في المقام األول جماعات مسلحة من غیر الدول

لكن بشكل مأساوي، ساھم النزاع المسلح، ال سیما في أفغانستان وسوریا، للعام الثالث على التوالي في الخسائر البشریة 
ً لتقریر مرصد األلغام األرضیة لعام   ، وھو التقریر السنوي العشرین للمرصد2018المرتفعة بشكل استثنائي، وذلك وفقا

 الصادر الیوم عن الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة الحائز على جائزة نوبل للسالم

وقد صرحت ماریون لودو ، محررة قسم التمویل بمرصد األلغام األرضیة: "األخبار السارة ھنا ھي المستوى العالي 
لالستثمار الدولي والوطني في األعمال المتعلقة باأللغام، وھو دلیل على اإلرادة العالمیة لتخلیص العالم من األلغام

 ملیون دوالر مقارنة بالعام السابق، ولكن لألسف، فإن200األرضیة". و "لقد سجلنا زیادة في التمویل اإلجمالي تفوق 
الدعم المحدد المخصص لمساعدة الضحایا كان یتناقص باستمرار على مدى السنوات القلیلة الماضیة وبلغ أدنى مستوى لھ

على اإلطالق"، كما أضافت

38 ملیون دوالر أمریكي لألعمال المتعلقة باأللغام في 673.2 ، ساھم المانحون الدولیون بمبلغ قیاسي قدره 2017في عام 
 ٪80دولة وثالث مناطق أخرى، وھو أعلى مستوى ألكثر من عقدین من البیانات التي تتبعھا المرصد. وجاء ما یقرب من 

من الدعم الدولي من خمسة مانحین: الوالیات المتحدة وألمانیا واالتحاد األوروبي والنرویج والیابان

 دوالر لدعم98.3 دول متضررة تتعامل مع التلوث باأللغام من خالل البرامج الوطنیة بتقدیم 10باإلضافة إلى ذلك ، أفادت 
 ملیون دوالر ،771.5. وبلغ إجمالي الدعم الدولي والوطني مجتمعة 2017جھود التخلیص الوطني الخاصة بھا في عام 

 وھو أكبر مبلغ إسمي تم تسجیلھ على اإلطالق . (عندما تم حساب2016 ملیون دوالر أكثر من عام 204أي ما یقرب من 
 ھو األعلى)2012التضخم ، كان اإلجمالي في عام 

 دولة بعد انضمام فلسطین164كما ازداد عدد البلدان الملتزمة تماما بمعاھدة حظر األلغام في العام الماضي ، حیث بلغ 
 ، استخدام األلغام1999. وتحظر اتفاقیة حظر األلغام ، التي أصبحت قانونا دولیا في عام 2017وسریالنكا في دیسمبر 

التي تنفجر بسبب االتصال البشري. وتغطي االتفاقیة األجھزة المتفجرة المرتجلة التي تنشط بفعل الضحیة (تسمى بالعبوات
البدائیة الصنع) ، والتي یطلق علیھا أیضاً "األلغام المرتجلة" ، والتي یمكن أن ینشطھا شخص ما

ً ، حیث بلغت  ً قیاسیا 239 ضحیة من أصل 2716وبلغت الخسائر البشریة الناجمة عن األلغام المرتجلة مرة أخرى ارتفاعا
. وسجلت العدید من2017 ضحیة سببتھا األلغام وغیرھا من المتفجرات من مخلفات الحرب في السنة التقویمیة 7

)887) وسوریا (1093اإلصابات الناجمة عن األلغام في الصراعات الجاریة في أفغانستان (

وقال لورین بیرسي ، محرر قسم الخسائر البشریة ومساعدة الضحایا في مرصد األلغام: "بسبب التأثیر الالإنساني
للصراعات الدائرة مؤخراً ، فإن األلغام األرضیة وغیرھا من مخلفات الحرب الممیتة تسبب خسائر بشریة بأعداد لم
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نشھدھا منذ سنوات عدیدة". كما "إن المدنیین ھم إلى حد بعید غالبیة الضحایا، وال یزال الضحایا بحاجة إلى الدعم بعد
مرور فترة طویلة من مرور النزاعات وإزالة األلغام "، كما أضاف

 ، فھذا ھو العام الثالث على التوالي من ارتفاع عدد الضحایا المسجلین.2016في حین أن انخفاضا حدث مقارنة مع عام 
٪) حیث تم87 شخصًا. واستمر المدنیون یمثلون الغالبیة العظمى من الضحایا (2793 ، قُتل ما ال یقل عن 2017وفي عام 

٪) من جمیع الضحایا المدنیین. وكما ھو الحال في السنوات47اإلبالغ عن وضعھم ، وشكل األطفال قرابة النصف (
السابقة ، من المؤكد أن عدد الضحایا أعلى بكثیر من العدد المسجل ، ال سیما في البلدان التي تشھد صراعات مسلحة

 ، واصلت الدول جھودھا لجعل المناطق المغطاة باأللغام في السابق آمنة لالستخدام ، حیث أبلغت عن إزالة2017في عام 
ً أرضیاً. وھذان انخفاضان بالمقارنة مع عام 168000 كم مربع وتدمیر 128األلغام األرضیة من  . ومع ذلك،2016 لغما

استمر العدید من البلدان في إطالق األراضي بكفاءة أكبر باستخدام المسح إللغاء أو الحد من التلوث المشتبھ بھ

 دولة طرف في34ومن بین الدول الستین والمناطق األخرى المتنازع السیادة علیھا والمعروفة بأنھا ملوثة باأللغام ، ھناك 
 سنوات. ویبدو أن أربعة فقط من ھؤالء على المسار10اتفاقیة حظر األلغام، والتي تدعو إلى إزالة التلوث المعروف خالل 

. ویقدر المصد أن معظم2017الصحیح للوفاء بالمواعید النھائیة. وقد أنتھت موریتانیا من تطھیر األلغام األرضیة في عام 
 ، وھو ھدف اتفقت علیھ الدول2025البلدان یمکنھا إکمال إزالة األلغام وغیرھا من االلتزامات األساسیة بحلول عام 

. وھذا یعتمد على وجود ما یكفي من األموال وااللتزام.ا2014األطراف في مؤتمر المراجعة األخیر في   

والجدیر بالمالحظة أن أكثر من ثلث البلدان المتأثرة لیس طرفا في اتفاقیة حظر األلغام، وھو ما یسلط الضوء على أھمیة
تحقیق عالمیة إضافیة لالتفاقیة. وتقدم الدول غیر األطراف بصفة عامة معلومات أقل عن مدى التلوث واألراضي التي تم

تطھیرھا والخسائر البشریة التي حدثت بھا، مما یجعل التقییمات العالمیة أكثر صعوبة

ً وفقط من قبل الدول خارج المعاھدة. یظل االستخدام الجدید لأللغام المضادة لألفراد من قبل الدول ظاھرة نادرة نسبیا
وكانت میانمار ھي المثال الوحید المعروف للقوات الحكومیة التي تقوم بزراعة األلغام بنشاط خالل العام الماضي (من

). وخالل تلك الفترة ، استخدمت الجماعات المسلحة غیر الحكومیة األلغام المضادة2018 إلى أكتوبر 2017أكتوبر 
لألفراد، بما في ذلك األلغام المرتجلة، في ثمانیة بلدان على األقل: أفغانستان وكولومبیا والھند ومیانمار ونیجیریا وباكستان

وتایالند والیمن

تتضمن النتائج األساسیة اإلضافیة من التقریر ما یلي
 ملیون لغم مضاد لألفراد ، بما في ذلك أكثر من54قامت الدول األطراف في اتفاقیة حظر األلغام بتدمیر أكثر من 

2017 لغم تم تدمیرھا في عام 500000
 كم مربع من المناطق الملغومة. وتم تدمیر830) ، تم تطھیر حوالي 2017 - 2013على مدى السنوات الخمس الماضیة (

 لغم مضاد للمركبات في سیاق تطھیر األلغام و مناطق القتال66000 ملیون لغم مضاد لألفراد و أكثر من 1.1
تنتظر الدول األطراف: البوسنة والھرسك وكرواتیا وقبرص وصربیا والسودان وأوكرانیا والمملكة المتحدة الموافقة على

2018طلباتھم لتمدید فترة إزالة األلغام خالل االجتماع السابع عشر للدول األطراف في نوفمبر 

انتھي ###

حول المرصد

 من قبل الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة قبل االجتماع السابع عشر2018تم إصدار مرصد األلغام األرضیة لعام 
 نوفمبر. تتوافر معلومات مفصلة30-26للدول األطراف في اتفاقیة حظر األلغام، الذي یعقد في جنیف، سویسرا، في 

خاصة بكل بلد في الملفات التعریفیة القطریة على اإلنترنت، في حین أن الفصول الواردة في التقریر تقدم تحلیالت ونتائج
 في بعض الحاالت. وھذا2018 ، مع تضمین المعلومات حتى نوفمبر 2017عالمیة. ویركز التقریر على السنة التقویمیة 

ھو التقریر السنوي العشرون لمرصد األلغام األرضیة
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). وخالل تلك الفترة ، استخدمت الجماعات المسلحة غیر الحكومیة األلغام المضادة2018 إلى أكتوبر 2017أكتوبر 
لألفراد، بما في ذلك األلغام المرتجلة، في ثمانیة بلدان على األقل: أفغانستان وكولومبیا والھند ومیانمار ونیجیریا وباكستان

وتایالند والیمن

تتضمن النتائج األساسیة اإلضافیة من التقریر ما یلي
 ملیون لغم مضاد لألفراد ، بما في ذلك أكثر من54قامت الدول األطراف في اتفاقیة حظر األلغام بتدمیر أكثر من 

2017 لغم تم تدمیرھا في عام 500000
 كم مربع من المناطق الملغومة. وتم تدمیر830) ، تم تطھیر حوالي 2017 - 2013على مدى السنوات الخمس الماضیة (

 لغم مضاد للمركبات في سیاق تطھیر األلغام و مناطق القتال66000 ملیون لغم مضاد لألفراد و أكثر من 1.1
تنتظر الدول األطراف: البوسنة والھرسك وكرواتیا وقبرص وصربیا والسودان وأوكرانیا والمملكة المتحدة الموافقة على

2018طلباتھم لتمدید فترة إزالة األلغام خالل االجتماع السابع عشر للدول األطراف في نوفمبر 

انتھي ###

حول المرصد

 من قبل الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة قبل االجتماع السابع عشر2018تم إصدار مرصد األلغام األرضیة لعام 
 نوفمبر. تتوافر معلومات مفصلة30-26للدول األطراف في اتفاقیة حظر األلغام، الذي یعقد في جنیف، سویسرا، في 

خاصة بكل بلد في الملفات التعریفیة القطریة على اإلنترنت، في حین أن الفصول الواردة في التقریر تقدم تحلیالت ونتائج
 في بعض الحاالت. وھذا2018 ، مع تضمین المعلومات حتى نوفمبر 2017عالمیة. ویركز التقریر على السنة التقویمیة 

ھو التقریر السنوي العشرون لمرصد األلغام األرضیة
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إن مرصد الذخائر العنقودیة والذخائر العنقودیة ھو الذراع البحثي للحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة وتحالف الذخائر
 عن عملھا للقضاء على1997العنقودیة. وحصلت الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیھ على جائزة نوبل للسالم لعام 

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/LM1  8   بما فیھا خرائط جدیده2018الصفحھ الرئیسیھ لمرصد األلغام األرضیھ  

the-monitor.org/en-gb/our-research/factsheets/201  8  .aspx وثائق وقائع المرصد
 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

 صفحة الفیسبوك للحملة الدولیة لحظر األلغام
www.facebook.com/pg/minefreeworld/ppsts/?ref=page_internal 

 
لمزید من المعلومات أو لتحدید موعد للمقابلة ، اتصل بـ

media@icblcmc.org   جارید بلوك، المستشار اإلعالمي، جنیف: نقال وواتس أب والبرید االلكتروني
0041786834407  

jeff@icblcmc.org   :، جیف ابرامسون مسئول برنامج مرصد األلغام والذخائر العنقودیھ، واشنطون
0016465275793  

2017 البیانات الرئیسیھ لمرصد األلغام األرضیھ
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