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 بیان صحفي

 جدید مزعوم لأللغام المضادة لألشخاص من قبل میانمار، خداماست
 استعمال تلك األلغام حظراعتداء رهیب على العرف الدولي الذي �

 
ینبغي تضافر الجهود  "إن العرف العالمي الذي أنشأ ضد انتاج واستعمال األلغام المضادة لألشخاص في خطر.    –  2022تموز    22جنیف،  

لدى المجتمع الدولي إلدانة هكذا أنشطة ومن قبل أي طرف �ان في أي مكان في العالم"، صرح رئیس المعاهدة التي تحظر استعمال األلغام  
 قلها. المضادة لألشخاص وانتاجها وتخز�نها ون

 
(المعروفة   رئیس اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد �صفته    ألفارو إنر�كي أ�اال وقد أدلى سعادة سفیر �ولومبیا لدى األمم المتحدة في جنیف

إلى أن حكومة    ، مشیراً تموز  20  تقر�ر نشرته منظمة العفو الدولیة في   �اسم اتفاقیة أوتاوا أو معاهدة حظر األلغام)، بهذه التعلیقات �عد  أ�ضاً 
 ٪ من بلدان العالم.  80في نشاط أدانه أكثر من   شكل فاعلمیانمار شار�ت �

 
طو�ل األجل على المجتمعات المحلیة،    مدمراً   اآلثار الرهیبة الستخدام األلغام المضادة لألفراد. فهي تؤثر تأثیراً  ، أعرف جیداً اً "�صفتي �ولومبی

لمشردین، وتولد إصا�ات ومعاناة تدوم مدى الحیاة. ولهذا السبب، وحتى في الوقت الذي تناثرت فیه الجهات الفاعلة  وتعوق العودة اآلمنة ل
 مسارلالمسلحة من غیر الدول في ر�فنا بهذه األسلحة، لم ترد �ولومبیا قط �استخدام األلغام المضادة لألفراد. وأحث میانمار على اتباع ذلك ا

تمییز بین هدف عسكري أو طفل  ال  هها. ال یوجد شيء اسمه "االستخدام السلیم أو التمییزي" لسالح خبیث للغا�ة، ال �مكنواالمتناع عن استخدام
 إلى التواصل مع میانمار �إحدى أولو�اته. �سیر إلى المنزل من المدرسة"، أضاف السفیر مشیراً 

 
أكبر مع وسائل  مكاسب �بیرة في اإلجراءات المتعلقة �األلغام وأظهرت تقار�اً  تدر�جیاً وفي حین أن میانمار ال تزال خارج المعاهدة، فقد حققت  

، رحبت 2018االتفاقیة وغا�اتها. وفي حز�ران الماضي فقط، شار�ت میانمار �صفة مراقب في اجتماع لالتفاقیة عقد في جنیف.  وفي عام  
 عسكر�ین.�المبعوث الخاص لالتفاقیة للقاء القادة ال میانمار أ�ضاً 

 
دة لألفراد  هذا االستخدام الجدید المزعوم هو تذ�یر �أنه �عد عقود من النهوض �قاعدة االتفاقیة ومشاهدة االستخدام المحدود للغا�ة لأللغام المضا

لبیان الصحفي)، واآلن  روسیا (انظر ا   :من قبل الحكومات، تلقت االتفاقیة هذا العام وحده تقار�ر عن بلدین �ستخدمان األلغام المضادة لألفراد
عقد في حز�ران في جنیف،  اجتماع لالتفاقیة في الوال�ات المتحدة أعلنت من ذلك،میانمار، و�الهما لیسا طرفین في المعاهدة. وعلى النقیض 

 أنها أعادت فرض وقف اختیاري على هذا السالح. 
 

وهي المعاهدة اإلنسانیة   .1999ودخلت حیز النفاذ في عام    ،عاما 25قبل   أوتاوا  في  ووقعت  أوسلو  في  مالحظة تحر�ر�ة: اعتمدت االتفاقیة
حظر استخدامها وتخز�نها و�نتاجها   الرئیسیة ومعاهدة نزع السالح التي تهدف إلى إنهاء المعاناة التي تسببها األلغام المضادة لألفراد من خالل

ملیون لغم. وقد أسهمت إزالة األلغام األرضیة    54ونقلها، وضمان تدمیرها، ومساعدة الضحا�ا. وقد دمرت الدول األطراف مجتمعة أكثر من  
 نشاط البشري العادي.مالیین األمتار المر�عة من األراضي آمنة مرة أخرى لل إذ جعلت�موجب االتفاقیة في تحقیق السالم والتنمیة 
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