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 و تدمیر تلك األلغام  استخدام وإنتاج وتخزین ونقل األلغام المضادة لألفراداتفاقیة حظر 

 
 رئیس اتفاقیة حظر األلغام األرضیة 

 یدعو إلى الوقف الفوري الستخدام ھذا السالح الغادر في أوكرانیا 
 

السیدة    –   2022مارس    30جنیف،   األلغام  سعادة  استخدام وإنتاج وتخزین ونقل  التي تحظر  االتفاقیة  أولموس، رئیسة  أرانجو  ألیسیا 
األسلحة في    ھذه  ٪ من دول العالم، تدعو إلى وقف فوري الستخدام80المضادة لألفراد التي تم تبنیھا و یتم مراقبتھا من قبل أكثر من  

 . 1999 في عام االتفاقیةأوكرانیا، الدولة التي وقعت على ھذه 
 

لمدنیین  "إن استخدام األلغام األرضیة ینتھك المبادئ األساسیة للقانون اإلنساني الدولي ویزید من تفاقم الخسائر الفادحة التي تلحق بالسكان ا
لغام المضادة  في أوكرانیا. قالت سعادة السفیر الكولومبي لدى األمم المتحدة في جنیف: ألیسیا أرانجو أولموس التي تترأس اتفاقیة حظر األ

 لألفراد، المعروفة أیًضا باسم اتفاقیة أوتاوا أو اتفاقیة حظر األلغام. 
 

یشیر إلى استخدام نوع  )  Human Rights Watchالمنظمة الدولیة لرصد حقوق االنسان (تأتي ھذه اإلدانة في أعقاب تقریر نشرتھ  
لألفراد   المضادة  األلغام  الجو جدید من  نشره عن طریق  یتم  التقلیدیة    التي  اإلعالم  وسائل  أخرى ظھرت على  وتقاریر  أوكرانیا،  في 

 انیا. في أوكر یتم استخدامھامرتجلة األلغام ال و المصنوعة في المصانعاأللغام المضادة لألفراد كال واالجتماعیة، مما یشیر إلى أن 
 

األمر واضحا أن استخدام األلغام األرضیة من قبل أي طرف في النزاع    یجب أن یكونال یمكننا أن نغض الطرف عن ھذا الوضع.  
جمیع جیران أوكرانیا، باستثناء روسیا، ھم جزء من االتفاقیة. وقد امتنعت األغلبیة المطلقة    محظور بموجب القانون الدولي اإلنساني.

 تنضم بعد عن استخدام ھذه األسلحة الغدارة. ومن ثم ال یمكن إنكار اآلفة الضارة والمفاقمة التي تمثلھا ھذه األلغام ".للدول التي لم 
 

. تعھدت أوكرانیا كدولة طرف في االتفاقیة  2014تعرضت أوكرانیا ألول مرة للتلوث باأللغام األرضیة نتیجة للنزاع الذي بدأ في عام  
بشأن مخاطر األلغام وغیرھا من   التوعیةبالوفاء بالتزاماتھا بما في ذلك تطھیر المناطق الملوثة الخاضعة لوالیتھا أو سیطرتھا، وتوفیر  

كما قدمتھا أوكرانیا، كان   2021ومساعدة ضحایا األلغام. وفقًا لبیانات مرصد األلغام األرضیة لعام  ،  بو من مخلفات الحر  المتفجرات
، مما رفع العدد اإلجمالي للضحایا  2019و    2014ب بین عامي  و ضحیة من األلغام والمتفجرات من مخلفات الحر  2700ھناك أكثر من  
ً راع الحالي إلى زیادة ھذه األرقام، والتي تعد . قد یؤدي الص4700إلى أكثر من   من أعلى المعدالت في أوروبا.  حالیا

  
  األعمال أبریل، سیحیي المجتمع الدولي ذكرى أسبوع للتوعیة باأللغام والمساعدة في    4"اعتباًرا من  اختتمت السفیركلمتھا بالقول أن  

ننتھز ھذه الفرصة لتسلیط الضو باأللغام. دعونا  المدنیین في أوكرانیا وفي  المتعلقة  تأثیر األلغام المضادة لألفراد على السكان  ء على 
مثل أفغانستان وكولومبیا والعراق ... أو أماكن مثل أنغوال وكمبودیا وتشاد وزیمبابوي، حیث ظلت األلغام خامدة    الطویلة األمدالنزاعات  

فرضیة االتفاقیة الملزمة قانونًا   بشأن  یكون موقفنا حازمألطفال. یجب أن  لعقود بعد الصراع. و قتلت و شوھت اجساد المدنیین بمن فیھم ا
وھي "عدم استخدام األلغام المضادة لألفراد مطلقًا، وتحت أي ظرف من الظروف، أو تطویر أو إنتاج أو حیازة أو تخزین أو االحتفاظ 

 أو نقلھا إلى أي شخص، بشكل مباشر أو غیر مباشر" . بھا 
 

نزع  المتعلقة ب. وھي المعاھدة اإلنسانیة الرئیسیة و1999عاًما ودخلت حیز التنفیذ في عام    25االتفاقیة والتوقیع علیھا قبل    تبنيتم    :مالحظة تحریریة
. ومساعدة  السالح التي تھدف إلى إنھاء المعاناة التي تسببھا األلغام األرضیة من خالل حظر استخدامھا وتخزینھا وإنتاجھا ونقلھا، وضمان تدمیرھا

لمربعة من األراضي  مالیین األمتار اقد نتج منھا استعادة إزالة األلغام  انملیون لغم.  54. وقد دمرت الدول األطراف مجتمعة ما یقرب من ضحایاھا
 . ةالطبیعی ةالبشری اتلنشاط استخدامھا ل من أجل  االفراج عنھاالتي كانت تشكل في یوم من األیام خطرة لیتم  


