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النتائج الرئیسیة

أدى النجاح المذھل لحملة حظر األلغام األرضیة إلى اتباع نھج جدید تمامًا یسمى نزع السالح اإلنساني ، والذي  قاده
٠المجتمع المدني وأدى، حتى اآلن، إلى أربع معاھدات دولیة  وجائزتي نوبل للسالم

 ، وھو استعراض لعشرین عامًا والنسخة السنویة الحادیة والعشرین ، رصد التقدم2019یواصل مرصد األلغام األرضیة 
الذي ال یمكن إیقافة نحو عالم خالٍ من األلغام. وتظل وصمة العار ضد األلغام األرضیة قویة. وعلى الرغم من عدم انضمام

 دولة ملزمة بأحكام المعاھدة وتنفذھا على نحو ملتزم، كما تلتزم معظم164أي دولة خالل الفترة المشمولة بالتقریر، فإن 
٠ التي ال تزال خارج المعاھدة بأحكامھا الرئیسیة33الدول الـ 

یستخدم عدد قلیل فقط من الجماعات المسلحة من غیر الدول السالح المحظور، وغالبًا ما یكون في شكل ألغام مرتجلة. وقد
 ، حیث كان معظم الضحایا من المدنیین، وكان أكثر من2018أسفر ھذا مرة أخرى عن ارتفاع عدد اإلصابات في عام 

 ومع استمرار البلدان في العمل على تطھیر األراضي الملوثة باأللغام ، یعرف المرصد الكثیر الذي٠نصفھم من األطفال
 وتساھم البلدان داخل االتفافیة٠ال یزال یتعین القیام بھ ، بما في ذلك دعم احتیاجات الناجین من األلغام ومجتمعاتھم

وخارجھا على حد سواء بموارد كبیرة من أجل إزالة األلغام وغیرھا من األنشطة المتعلقة باأللغام، مؤكدة على األثر الذي
٠ال یزال لھذه المعاھدة اإلنسانیة األولى لنزع السالح بعد أكثر من عقدین من الزمن

حالة المعاھدة
٠ دولة طرف في معاھدة حظر األلغام،  وجزر مارشال ھي آخر دولة موقعة لم تصدق علیھا بعد164ھناك 

2017آخر الدول التي انضمت إلى المعاھدة كانتا  سري النكا ودولة فلسطین في دیسمبر  . 
االستعمال

 ، أكد مرصد األلغام األرضیة استخدام جدید لأللغام المضادة لألفراد من قبل2019 إلى أكتوبر 2018منذ منتصف عام 
٠القوات الحكومیة لبلد واحد،ھى میانمار، التي لیست طرفًا في معاھدة حظر األلغام

استخدمت المجموعات المسلحة من غیر الدول األلغام المضادة لألفراد في ستة بلدان على األقل خالل الفترة المشمولة
٠بالتقریر، ھى: أفغانستان والھند ومیانمار ونیجیریا وباكستان والیمن

وكانت ھناك مزاعم غیر مؤكدة حتى األن حول استخدام المجموعات المسلحة لأللغام المضادة لألفراد في الكامیرون
٠وكولومبیا ومالي ولیبیا والفلبین والصومال وتونس  

الخسائر البشریة
 ھو العام الرابع على التوالي الذي یتسم بأعداد كبیرة من الخساذر البشریة المسجلة بسبب األلغام األرضیة2018كان 

والمتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك األنواع المرتجلة التي تعمل كألغام مضادة لألفراد (وتسمى أیضًا األلغام
٠المرتجلة) ، ومخلفات الذخائر العنقودیة، وغیرھا من المتفجرات من مخلفات الحرب

 شخصًا قُتلوا أو جُرحوا بسبب األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، قُتل منھم6897 ، سجل المرصد 2018في عام 
٠ شخصًا، ولم یُعرف وضع البقاء على قید الحیاة بالنسبة ألحد الناجین3837 شخصًا، وأصیب 3059

كان تأثر ارتفاع المجموع المستمر بسبب اإلصابات المسجلة في البلدان التي تواجھ نزاعًا مسلحًا وعنفًا واسع النطاق، ال
سیما أفغانستان ومالي ومیانمار ونیجیریا وسوریا وأوكرانیا. وعلى الرغم من ذلك، ال یزال جمع البیانات بدقة للنزاعات

٠النشطة یمثل تحدیًا
 كان أقل من السنوات الثالث السابقة ، إال أنھ ال یزال ضعف ما2018على الرغم من أن إجمالي الخسائر البشریة في 

٠2013 ضحیة في عام 3457یقرب من أدنى رقم سنوي معروف، وھو 
)، وكان3837 ، كان أكبر عدد من اإلصابات السنویة بسبب األلغام المرتجلة (2018للعام الثالث على التوالي، وفي عام 

٠ھذا أیضا العام الذي سجل فیھ أكبر عدد من ضحایا األلغام المرتجلة حتى اآلن
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 دولة طرف في معاھدة حظر األلغام ، وفي32 بلد ومنطقة أخرى ، منھا 50 في 2018تم التعرف على الضحایا في عام 
٠ثالثة مناطق أخرى

٪) حیثما كان وضعھم71كانت الغالبیة العظمى من ضحایا األلغام األرضیة والمتفجرات من مخلفات الحرب من المدنیین (
٠معروفًا، وھو انخفاض طفیف في النسبة خالل السنوات األخیرة

  ٪ من جمیع الخسائر البشریة في صفوف المدنیین حیثما كان عمرھم54 ، كان األطفال یمثلون 2018في عام 
٠2016 نقطة مئویة عن عام 12 ، و 2017معروفًا، بزیادة قدرھا سبع نقاط مئویة عن إجمالي عام 

 ، كانت الغالبیة العظمى من اإلصابات بین األطفال حیثما كان الجنس معروفًا2018وكما في السنوات السابقة ، في عام 
٠٪)84من األوالد (

1999 ضحیة من األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب منذ بدء التتبع العالمي في عام 130000سجل المرصد أكثر من 
٠ من الناجین90000، بما في ذلك حوالي 
دعم مكافحة األلغام

 ملیون دوالر أمریكي في الدعم الدولي والوطني المشترك لمكافحة699.5ساھمت الجھات المانحة والدول المتأثرة بنحو 
٠2017 ٪) مقارنة بعام 12 ملیون دوالر (95.1 ، بانخفاض قدره 2018األلغام في عام 

ویمثل ھذا ثاني أعلى إجمالي مشترك بین التمویل الدولي والوطني لمكافحة األلغام الذي تم اإلبالغ عنھ في بیانات
٠1996المرصد ، والذي یعود إلى عام 

 دولة وثالثة مناطق أخرى،43 ملیون دوالر في مكافحة األلغام في 642.6 ، ساھم المانحون الدولیون بمبلغ 2018في عام 
٠2017 ٪) مقارنة بعام 8 ملیون دوالر (53.7بانخفاض قدره 

 ، في حین ال یزال یمثل ثاني أعلى مستوى2017 و 2016وھذا یضع نھایة لعامین من النمو المطرد الذي لوحظ في عامي 
٠من الدعم الدولي الذي سجلھ المرصد

ساھمت الجھات المانحة الخمسة الرئیسیة لمكافحة األلغام - الوالیات المتحدة، واالتحاد األوروبي، والمملكة المتحدة،
٠ ملیون دوالر458.1٪ من إجمالي التمویل الدولي، بمجموع إجمالي بلغ 71والنرویج، وألمانیا بنسبة 

 ملیون351.2تلقت أنشطة مكافحة األلغام في خمس دول: العراق وأفغانستان وسوریا وكرواتیا والو الدیمقراطیة الشعبیة  
٠2018 ٪ من إجمالي الدعم الدولي في عام 55دوالر، أو 

 ،2018 ملیون دوالر في عام 44.7 دولة باإلضافة إلى األنشطة العامة 17بلغ مجموع الدعم الدولي لمساعدة الضحایا في 
٠2017 ملیون دوالر في عام 27.7مقابل 

 ٪) ، كنسبة من كل الدعم الدولي فانھا تظل61 ملیون دوالر (17على الرغم من أن ھذا یمثل زیادة في الحجم بمقدار 
٠2013 ٪ منذ عام 7 -4بالقرب من الحد االعلى المرصود في نطاق 

ذھبت نصف المساعدات المخصصة للضحایا إلى أربع دول فقط: العراق وأفغانستان والیمن وسوریا. بینما سجل انخفاض
ً أقل في عام 17مستمر لمعظم المستفیدین اآلخرین (تلقى تسعة من أصل  2018 مستفیدًا من تمویل مساعدة الضحایا دعما

٠)2017مقارنة بعام 
یظل من الصعب تتبع دعم المانحین المخصص صراحة لمساعدة الضحایا ، وما زالت ھناك حاجة إلى تحسین اإلبالغ عن

٠تخصیص الدعم الدولي من قبل المانحین
 ملیون دوالر كدعم وطني لبرامجھا الخاصة باأللغام،56.9حدد المرصد ثمان دول متضررة فقط أبلغت عن تقدیم 

٠2017٪) مقارنة بعام 42 ملیون دوالر (41.4بانخفاض قدره 
التلوث والتطھیر

. ولم یحدث أي تغییر منذ2019ھناك تسعة وخمسون دولة ومناطق أخرى ملوثون باأللغام المضادة لألفراد حتى أكتوبر 
٠2018عام 

٠ دولة غیر طرف، وأربعة مناطق أخرى22 دولة طرفًا في معاھدة حظر األلغام، و 33ویشمل ذلك 
٠2018لم تستكمل أي دولة طرف التطھیر في عام 

5ًأعلنت ست دول أطراف بالفعل استكمال المادة   أو أعلنت عدم وجود أي تلوث تحت والیتھا أو سیطرتھا ، أو لدیھا حالیا
أو یشتبھ في أن لدیھا تلوث متبقٍ.وقد أنھت الجزائر وبوروندي التلوث المتبقي و ودمروا األلغام  التي عثر علیھا خالل

العام وبالتالي فھما ممتثلتان لمعاھدة حظر األلغام. ویشتبھ في وجود تلوث بكل من جیبوتي والكویت ومولدوفا ونامیبیا، لكن
٠لم تصدر عنھم تصریحات رسمیة

٠، تم اإلبالغ عن استخدام جدید لأللغام المضادة لألفراد بالدول األطراف: أفغانستان ونیجیریا والیمن2018في 
یُعتقد أن التلوث الھائل لأللغام المضادة لألفراد (الذي حددتھ الحملة الدولیة لحظر األلغام-تحالف الذخائر العنقودیة على أنھ

 كیلومتر مربع) موجود في الدول األطراف: أفغانستان وأنغوال والبوسنة والھرسك وكمبودیا وتشاد وكرواتیا100أكثر من 
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 كیلومتر مربع) موجود في الدول األطراف: أفغانستان وأنغوال والبوسنة والھرسك وكمبودیا وتشاد وكرواتیا100أكثر من 
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والعراق وتایالند وتركیا والیمن. ویُعتقد أن دولة واحدة غیر طرف،ھى أذربیجان ومنطقة أخرى،ھى الصحراء الغربیة ،
٠لدیھما تلوث واسع النطاق

 ، وھو انخفاض عن2018 كیلومتر مربع على األقل من األلغام األرضیة في عام 140تم اإلبالغ عن تطھیر 
٠2017 كیلومتر مربع في عام 195المساحة التي تم تطھیرھا والتي بلغت  

 كم800) ، یقدر تطھیر األلغام األرضیة في الدول األطراف بحوالي 2018 - 2014على مدار السنوات الخمس الماضیة (
ً على األقل661 491مربع، مع تدمیر  ٠ لغما

 تحقق أكبر تطھیر إجمالي للمناطق الملغومة في كرواتیا، تلیھا كمبودیا وأفغانستان، واللذین شكلوا معًا أكثر2018في عام  
٪ من عملیات التطھیر المسجلة. وعلى مدار الخمس سنوات الماضیة، قامت أفغانستان وكمبودیا وكرواتیا والعراق80من 

٠٪ من إجمالي األراضي التي قامت بتطھیرھا الدول األطراف مجتمعة83بتطھیر أكثر من 
٠ ، استمرت أفغانستان والعراق والیمن في إزالة األلغام  رغم النزاع المستمر أو انعدام األمن2018وفي 

وفي السنوات الخمس الماضیة ، استخدمت الدول األطراف مسحًا تقنیًا وغیر تقنیًا إلطالق مساحات كبیرة من األراضي،
٪ من األراضي90مما أدى إلى انخفاض كبیر في تقدیرھا للتلوث المتبقي. وأطلقت كل من أنجوال وكرواتیا ما یصل إلى 

المشتبھ بھا سابقًا. واستخدمت كمبودیا وجنوب السودان وسریالنكا وتایالند وزیمبابوي أیضًا المسح بفعالیة إلطالق
٠المناطق الخطرة المشتبھ فیھا

، أكملت واحد وثالثون دولة من الدول األطراف ودولة واحدة1999منذ دخول معاھدة حظر األلغام حیز التنفیذ في عام 
٠غیر طرف، ومنطقة أخرى تطھیر جمیع المناطق الملغومة في أراضیھا  

) ، أعلنت ست دول أطراف أنھا خالیة من األلغام، ھى: الجزائر في2018-2014على مدار السنوات الخمس الماضیة (
،2017 ؛ وموزمبیق في عام 2014 ؛ الجبل األسود في عام 2017 ؛ موریتانیا في 2014 ؛ بوروندي في عام 2017عام 

٠2018. ولم تعلن أي دولة خلوھا من تلوث األلغام المضادة لألفراد في عام 2018واألردن في 
  قبل ولیس بعد  عام5 دولة طرفًا لدیھا مواعید نھائیة للوفاء بالتزاماتھا بموجب المادة 27 ، ھناك 2019حتى أكتوبر 

)، فلسطین (2028) ، العراق (2026، ھى: كرواتیا (2025 . وھناك  أربع دول أطراف مواعیدھا النھائیة بعد عام 2025
٠)2028)، وسریالنكا (2028

)2021) و البوسنة والھرسك (الموعد النھائي الحالي مارس 2023وقد طلبت كال من الیمن (الموعد النھائي الحالي 
تمدیدات مؤقتة لتمكینھم من تحدید أفضل لتلوثھم المتبقي. ومن المتوقع أن یقدم كالھما طلبات تمدید إضافیة في مارس

٠ على التوالي2020 ومارس 2022
، ھى: األرجنتین وكمبودیا وتشاد وإثیوبیا وطاجیكستان2019 في عام 5وطلبت ست دول تمدید التزاماتھا بموجب المادة 

٠والیمن
 ، لكنھا لم تقدم بعد طلب تمدید، ولم2020 فبرایر 1 في أو قبل 5إریتریا لدیھا موعد نھائي للوفاء بالتزاماتھا بموجب المادة 

٠2014 منذ 7تقدم تقریر الشفافیة بموجب المادة 
.ومن الممكن5من المرجح أن تفي زیمبابوي وسریالنكا وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وبیرو بالتزاماتھم بموجب المادة 

٠2025أیضًا أن تستكمل تشیلي واإلكوادور والنیجر والسنغال وصربیا وطاجیكستان والمملكة المتحدة التطھیر قبل عام    
مساعدة الضحایا

 ، وبالرغم من الجھود المستمرة ، كانت معظم الدول األطراف في معاھدة حظر األلغام والتي تضم2019 - 2018في 
أعدادًا كبیرة من ضحایا األلغام تفتقر إلى الموارد والممارسات المناسبة للوفاء بااللتزامات التي تعھدت بھا في خطة عمل

 دولة طرفًا بھا أعداد كبیرة من ضحایا األلغام. فال تزال33. والنتائج الواردة أدناه تتعلق بـ 2019-2014مابوتو للفترة 
٠احتیاجات مساعدة الضحایا كبیرة ، بما في ذلك في أحدث الدول األطراف فلسطین وسریالنكا

٠في معظم الدول األطراف، بذلت بعض الجھود لتحسین نوعیة وكمیة برامج إعادة التأھیل الصحي والبدني للناجین
ومع ذلك ، في أعقاب التخفیضات في الموارد في السنوات األخیرة ، شھدت العدید من البلدان ركودًا تقریبًا في خدمات
المساعدة األساسیة المتبقیة لضحایا األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. وكافحت شبكات الناجین أیضا للحفاظ على

٠عملیاتھا مع مواجھتھا انخفاض الموارد
ظلت خدمات مساعدة الضحایا مركزیة إلى حد كبیر ، مما یمنع العدید من الناجین من األلغام والمتفجرات من مخلفات

 الحرب الذین یعیشون في المناطق النائیة والریفیة من الوصول إلى ھذه الخدمات. وكان نقص المواد
٠الخام والموارد المالیة عقبة أمام التحسینات في قطاع إعادة التأھیل البدني في العدید من البلدان

 دولة طرف لدیھا مساعدة للضحایا أو خطط متعلقة باإلعاقة لمعالجة االحتیاجات والثغرات33 دولة فقط من بین 14ھناك 
٠المعروفة في المساعدة
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 من عملیات التنسیق في تلك الدول18ولدى قرابة ثلثي الدول األطراف آلیات تنسیق نشطة ، وشارك ممثلو الناجین في 
 دولة. ولم یتم اإلبالغ أبدا عن مبادرات من الدولة لبناء القدرات نحو زیادة مشاركة ضحایا21األطراف البالغ عددھا 

٠األلغام
ال تزال ھناك ثغرات كبیرة في الوصول إلى فرص العمل والتدریب وأنشطة الدعم األخرى المدرة للدخل في العدید من

٠الدول األطراف حیث تشتد الحاجة إلى فرص كسب الرزق
تدمیر المخزون

1.4 ملیون لغم  مخزون مضاد لألفراد ، بما في ذلك أكثر من 55دمرت الدول األطراف في معاھدة حظر األلغام أكثر من 
٠2018ملیون لغم تم تدمیرھا في عام 

٠2018أكملت عُمان تدمیر مخزون األلغام األرضیة في سبتمبر 
٠ال تزال الیونان وأوكرانیا تنتھكان االتفاقیة ، حیث أنھما لم تلتزما بالمواعید النھائیة المتتالیة للتدمیر الكامل لمخزوناتھما

 ملیون) ،3.5تمتلك ثالث دول أطراف أكثر من أربعة مالیین لغم مضاد لألفراد ال یزال یتعین تدمیرھا: أوكرانیا (
٠)77،865) ، وسریالنكا (643،267والیونان (

 ملیون لغم مضاد لألفراد.160 ، خزنت جمیع الدول ( الدول الموقعة على االتفاقیة وغیر الموقعة) حوالي 1999في عام 
٠ ملیون50والیوم ، یمكن أن یكون المجموع العالمي لأللغام المضادة لألفراد المخزونة أقل من 

اإلنتاج والنقل
 دولة إنتاج األلغام المضادة لألفراد ، بما في ذلك أربع دول لیست أطرافًا في معاھدة حظر األلغام، ھى: مصر41أوقفت 

٠وإسرائیل ونیبال والوالیات المتحدة
 دولة كمنتجین لأللغام األرضیة ألنھم لم یتنصلوا بعد من اإلنتاج المستقبلي، ھم: الصین وكوبا والھند11یعدد المرصد 

وإیران ومیانمار وكوریا الشمالیة وباكستان وروسیا وسنغافورة وكوریا الجنوبیة وفیتنام. وتبقى ھذه القائمة دون تغییر عن
٠التقریر السابق

٠ھؤالء المرجح انتاجھم بنشاط خالل العام الماضي، ھم: الھند ومیانمار وباكستان
قامت الجماعات المسلحة من غیر الدول بإنتاج األلغام األرضیة في أفغانستان وكولومبیا ومیانمار ونیجیریا وباكستان

٠وتونس والیمن خالل الفترة المشمولة بالتقریر
 ، كانت قوات الحوثیین في الیمن "تنتج كمیات كبیرة" من األلغام األرضیة ، بما في ذلك2019 وأوائل عام 2018في عام 

٠العبوات الناسفة التي تنشط بفعل الضحیة (األلغام المرتجلة)
لم یجد مرصد األلغام األرضیة دلیالً على نقل األلغام المضادة لألفراد من دولة لدولة على مدار العشرین عامًا الماضیة.
ویوجد على األقل تسع دول لیست أطرافًا في الحظر لدیھا تعلیق رسمي على تصدیر األلغام المضادة لألفراد، ھى: الصین

٠والھند وإسرائیل وكازاخستان وباكستان وروسیا وسنغافورة وكوریا الجنوبیة والوالیات المتحدة
 التصویت على قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة

 صوتًا مقابل ال169 بأغلبیة 2018 في دیسمبر 73/61اعتمد قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة المؤید لحظر األلغام  رقم 
٠ عن التصویت16شيء وامتناع 

٠)  وبأقل عدد من االمتناع عن التصویت تم تسجیلة أبدا167 (2017وھى زیادة طفیفة في األصوات المؤیدة للقرارعن 
 دولة غیر طرف عن التصویت على قرارات متتالیة لمعاھدة حظر األلغام ، معظمھم منذ14امتنعت مجموعة أساسیة من 

، ھم: كوبا ، مصر ، الھند ، إیران ، إسرائیل ، میانمار ، كوریا الشمالیة ، باكستان ، روسیا ، كوریا الجنوبیة ،1997عام 
٠سوریا ، الوالیات المتحدة ، اوزبكستان وفیتنام
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