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أوكران�ا  مع للتواصل لألفراد المضادة األلغام حظر  إتفاق�ة رئ�س  

محظور  سالح استخدام مزاعم ع�   

 

، جن�ف ن اير/شباط ٣ و�رلني ا  المعروفة( لألفراد المضادة األلغام حظر اتفاق�ة رئ�س أعرب - ٢٠٢٣ ف�ب باسم  رس�ي  غ�ي  �شكل أ�ض�  
ي  ،)أوتاوا  اتفاق�ة  رايتس هيومن أصدرته  تق��ر  من قلقه  عن لألفراد، المضادة األلغام ونقل و�نتاج  وتخ��ن استخدام تحظر اليت  

األوكران�ة المسلحة القوات قبل  من لألفراد المضادة لأللغام المزعوم االستخدام �شأن وو�ش . 

ي  السالح ن�ع مؤتمر لدى  المان�ا  سف�ي  ، ج��ل توماس الرئ�س الس�د وقال
جن�ف �ن  : 

" ا  بصفتنا  ا  ، أوتاوا  التفاق�ة رئ�س� ا  دولة 164 مع  جنب إ� جنب�
�
ي  طرف

ا  االتفاق�ة �ن استخدام ندين  فإننا  ،  أوسلو  عمل لخطة  ووفق�  
ي  لألفراد  المضادة  األلغام

ي  مكان  أي  �ن
ي  بما  ،  فاعلة  جهة  أي قبل ومن  وقت أي  و�ن

حكوم�ة  الغ�ي  الفاعلة الجهات ذلك �ن  

ي 
ي  كما  الحرب  أوقات �ن

ام �جب السلم، أوقات �ن اع أطراف جميع قبل من األسلحة هذە ضد القاعدة اح�ت ن ع� نأخذ فإننا  لذلك .ال�ن  
المسلحة  القوات أعضاء قبل  من لألفراد المضادة لأللغام المزعوم االستخدام حول وو�ش رايتس هيومن تق��ر الجد محمل   

ا  .األوكران�ة ي  باالمتثال الخاصة  االتفاق�ة لجنة مع جنب إ� جنب�
ع� للحصول بها  المعمول اإلجراءات �ستخدم سوف  ،التعاوين  

ي  أوكران�ا  تعاون ع� ال�امل االعتماد نواصل  أن  �مكننا  بأن ثقة ع� ونحن  .االدعاءات �شأن توض�حات
أعلنت كما  الصدد، هذا  �ن  

ي  أوكران�ا 
التق��ر ع� ردها  �ن . 

ي 
ي  األسلحة  هذە استخدام آنذاك االتفاق�ة رئ�س  أدان ،  ن�سان / أب��ل  �ن

ا  ل�ست دولة �د ع� أوكران�ا  �ن
�
روس�ا  ، طرف . 

 

ي  االتفاق�ة اعتماد تم  :تح����ة  مالحظة
ي  عليها  التوقيع  وتم أوسلو  �ن

ا، ٢٥ قبل أوتاوا  �ن ن  ودخلت عام� ي  التنف�ذ ح�ي
عام �ن  

ي  الرئ�س�ة اإل�سان�ة المعاهدة إنها .١٩٩٩
ي  السالح ن�ع حقل �ن ي  المعاناة إنهاء إ� تهدف اليت من لألفراد المضادة األلغام �سببها  اليت  

ها  وضمان ونقلها  إنتاجها  وتخ��نها، استخدامها  حظر خالل من أ���  مجتمعة  األطراف الدول دمرت وقد .الضحا�ا  ومساعدة تدم�ي  
ي  االتفاق�ة بموجب األرض�ة األلغام إزالة ساهمت .ادلألفر  مضاد لغم مليون  ٥٤

ن  بجعل  والتنم�ة السالم �ن من  الم��عة األمتار ماليني  
ي 

ي للنشاط أخرى مرة آمنة األرا�ن العادي الب�ش . 

 

 


