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   2022نوفمبر  17صباًحا بتوقيت وسط أوروبا ،  10محظور حتى الساعة 

دام الجديد في أوكرانيا االستخ عاًما: نجاح إنساني شابه   25حظر األلغام األرضية بعد 

 ، ارتفاع أعداد الضحاياوميانمار

بعد مرور خمسة وعشرين عاًما على   - 2022نوفمبر / تشرين الثاني  17جنيف ،  

إنشائها، تظل معاهدة حظر األلغام واحدة من أكثر معاهدات نزع السالح التي تم 

التصديق عليها على نطاق واسع ، لكن أعدادًا كبيرة من الضحايا المدنيين واالستخدام 

ر تظهر التحديات التي يجب التغلب عليها لتحقيق  الجديد لأللغام في أوكرانيا وميانما

 .2022عالم خاٍل من األلغام، وفقًا لتقرير مرصد األلغام األرضية 

تستمر األلغام األرضية في قتل وإصابة المدنيين ، وتدمير سبل العيش، والحرمان من  

دولة  60استخدام األراضي، وتعطيل الوصول إلى الخدمات األساسية في أكثر من 

، والنزاعات اوتداعياتهكورونا   إقليم. تؤدي األزمات العالمية المتتالية، مثل جائحةو

المسلحة، جنبًا إلى جنب مع انخفاض ميزانيات المساعدات اإلنسانية، إلى تفاقم العقبات  

 .التي تحول دون الوفاء بوعود المعاهدة

يرها السنوي الرئيسي ، اليوم تقر  (ICBL) أطلقت الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية

، قبل االجتماع العشرين للدول األطراف في معاهدة   2022مرصد األلغام األرضية 

 .نوفمبر في األمم المتحدة في جنيف 25إلى  21حظر األلغام ، الذي سيعقد في الفترة من 

: "منذ ربع قرن  2022قالت ماريون لودو ، مديرة تحرير مونيتور والمحررة النهائية لمرصد األلغام األرضية 

، ومنذ ذلك الحين مّكن األمن البشري في المقدمة والمركز مضى، وضع الحظر المفروض على األلغام األرضية 

ر  حيث نستم، ل تحديًالكن التوقعات في الوقت الحالي تمث. المجتمعات المتضررة من استعادة حياة كاملة ومنتجة

، وتقلص ميزانيات  الح، والتأخير في إزالة األلغامواالستخدام الجديد للس، في مراقبة ضحايا األلغام الجدد 

 ما نحتاجه اآلن هو إجراء حكومي فوري ومنسق ". األعمال المتعلقة باأللغام.

مرتفعة بشكل مقلق على مدى السنوات السبع   (ERW) كانت الخسائر من األلغام والمتفجرات األخرى من مخلفات الحرب

شخًصا في عام   5،544 أصيب أو ق تل ما ال يقل عنالنخفاض الكبير فور دخول المعاهدة حيز التنفيذ. الماضية، بعد ا

 .ويمثل المدنيون معظم الضحايا المسجلين، نصفهم من األطفال. 2021

أودت األلغام  ، لغام المرتجلة. في العام الماضيباأل  التي تلوثت اتوقعت غالبية الضحايا في البلدان المتأثرة بالنزاع

سجلت سوريا غير والية ومناطق أخرى.  50في  أشخاص األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب بحياة وأطراف

 .(074، 1) (، تليها دولة طرف أفغانستان1،227الموقعة أكبر عدد من الخسائر السنوية )

مكافحة األلغام األرضية المضادة لألفراد. يوثق التقرير االستخدام  يمثل االستخدام الجديد للسالح أحد أكبر التحديات التي تواجه معيار 

في خمس دول  (NSAGs) الجديد من قبل دولتين غير طرفين ، ميانمار وروسيا ، وكذلك من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية

 .على األقل

المناصرة بشأن األسلحة في   ومدير  2022سياسة الحظر في مرصد األلغام األرضية  ةمحرر  قالت ماري ويرهام،

"أي استخدام لأللغام المضادة لألفراد من قبل أي جهة تحت أي ظرف هو أمر مروع : هيومن رايتس ووتش

 ويجب إدانته بشدة" 

زيادة بمقدار خمسة أضعاف في عدد ضحايا األلغام المدنية / المتفجرات من مخلفات   2022مرصد األلغام األرضية يحدد 

ضحية مدنية مقارنة بـ  277) 2021مقارنة بعام  2022الحرب المسجلة في أوكرانيا خالل األشهر التسعة األولى من عام 

فبراير. هذا وضع   24في غزوها البالد  (. استخدمت روسيا ما ال يقل عن سبعة أنواع من األلغام المضادة لألفراد منذ58

 .، حيث تستخدم دولة ليست طرفًا في المعاهدة السالح على أراضي دولة طرفغير مسبوق

، وال سيما حول قبل القوات الحكومية في ميانمار  يوثق التقرير أيًضا االستخدام الجديد والواسع النطاق للسالح العشوائي من

 .اتف المحمول والشركات االستخراجية وخطوط األنابيبالبنية التحتية مثل أبراج اله
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على هذه الخلفية ، واصلت الدول األطراف التقدم في إعادة المناطق الملغومة سابقًا إلى االستخدام اآلمن ، حيث أبلغت عن  

، تم تحقيق أكبر كيلومتر مربع من األراضي التي تم تطهيرها من األلغام. كما هو الحال في السنوات األخيرة  132حوالي 

٪ من عمليات التطهير   60شكلت معًا ، والتي   كمبوديا وكرواتيامن قبل  2021تطهير للمناطق الملغومة في عام 

 .المسجلة

حظر األلغام حيز التنفيذ في دولة من الدول األطراف التزاماتها المتعلقة بإزالة األلغام منذ دخول اتفاقية  30في حين أنهت 

دولة في طريقها للوفاء بالمواعيد النهائية لإلزالة  33دولتين فقط من الدول األطراف المتأثرة البالغ عددها ، يبدو أن 1999

، تهديدًا خطيًرا للحماية الدائمة للمدنيين تأخير المنهجي في عمليات التطهير، أو عدمهالمنصوص عليها في المعاهدة. يمثل ال

ن العمل الجماعي من الدول مطلوب لتغيير هذا االتجاه ومنع المزيد من التدهور من األلغام األرضية. وخلص التقرير إلى أ

 .في الوضع

هناك انتكاسة أخرى مقلقة وهي التقلص المستمر في التمويل المخصص لمساعدة الضحايا. وبحسب التقرير ، شهد عام  

دة ومعدالت اإلصابات المرتفعة في  ، على الرغم من االحتياجات المتزاي 2016أدنى مستوى تمويل للقطاع منذ  2021

السنوات األخيرة. لقد أرست المعاهدة نموذًجا قيًما لعالج الضرر الناجم عن األلغام األرضية ، ولكن ال يزال هناك الكثير 

 .الذي يتعين القيام به لضمان الدعم الكافي للناجين والمجتمعات المتضررة طوال حياتهم

ى غالف مرصد األلغام  ، ظهر علساعدة الضحايا وحقوق ذوي اإلعاقةفي م، خبير قال أليكس مونيامبابازي

"حياة الناجي ال تكمن فقط في النجاة من المأساة بل في قدرته على إيجاد طرق لسد الفجوات في  : 2022األرضية 

مل وااللتزام ويمكن تحقيق ذلك من خالل توفير إعادة التأهيل الشا.  معالجة التحديات الجسدية والعقلية والعاطفية

 المستمر من الجهات المانحة ". 

 

 .ينتهي
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 المزيد من المعلومات 

 ( المرصدحول مرصد األلغام األرضية والذخائر العنقودية )

المرصد هو مبادرة المجتمع المدني التي توفر البحث والرصد للحملة الدولية لحظر األلغام األرضية وائتالف الذخائر 

، التي خلقت  لة الدولية لحظر األلغام األرضيةالذكرى الثالثين لتأسيس الحم 2022يصادف عام  (ICBL-CMC). العنقودية

نموذًجا حاسًما وفعااًل لنزع السالح ونشاط السالم بقيادة المجتمع المدني. أدت جهود الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية 

. نتج عن هذا النهج أربع  باسم نزع السالح لألغراض اإلنسانيةعرف لحظر األلغام األرضية إلى نهج جديد بالكامل ي  

  1997، بما في ذلك جائزة الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية في عام لية وأسفر عن جائزتي نوبل للسالممعاهدات دو

 .لعملها في القضاء على األلغام األرضية

لى الجهود المبذولة لالنضمام إلى الحظر المفروض على األلغام نظرة عامة عالمية ع 2022مرصد األلغام األرضية يقدم 

األرضية المضادة لألفراد وتنفيذه ، وضمان تطهير المناطق الملوثة ، وتوفير التوعية بالمخاطر ، ومساعدة ضحايا هذه 

مع تضمين   2022 األسلحة العشوائية ، ودعم أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام. يركز التقرير على السنة التقويمية

 .حيثما أمكن ذلك 2022المعلومات حتى أكتوبر 
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 حول اتفاقية حظر األلغام 

عاًما على اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك    25مرور  2022يصادف عام 

و معاهدة أوتاوا ، التي تم اعتمادها وفتح باب التوقيع عليها. .  األلغام ، والتي يشار إليها عادةً باسم معاهدة حظر األلغام أ

. ومنذ ذلك الحين ، أنشأت إطاًرا دوليًا قويًا إلزالة هذه األسلحة  1999آذار / مارس  1دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 

 .وساهمت في تحقيق نتائج ملحوظة في حماية األرواح وسبل العيش

ين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد. إنه الصك الدولي األكثر شموالً للقضاء على األلغام تحظر المعاهدة استخدام وتخز 

األرضية ويتعامل مع كل شيء من استخدام األلغام ، واإلنتاج والتجارة ، إلى مساعدة الضحايا ، وإزالة األلغام ، وتدمير  

 .المخزونات

 .لم تصدق بعد -جزر مارشال  -احدة موقعة دولة طرف في المعاهدة ودولة و 164يوجد حاليًا 
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