
على  االحائززةةاالددووليیة  النهھاء االمعاناةة منن اااللغامم: تططلقق االحملة بقددمككساعددني 
ااأللغامم ااألررضيیة حظظرر نددااءاا عالميیا بمناسبة ذذكررىى معاهھھھددةة   للسالمم جائززةة نووبلل

  االمضاددةة لألفرراادد.

تنادديي  ٬،بمناسبة  االذذكررىى االرراابعة عشرر لتططبيیقق معاهھھھددةة حظظرر ااأللغامم ):2013ماررسس  1(جنيیفف , 
االجهھوودد  تجاهه  "بأقدداامهھممللمساعددةة " االحكووماتت وو االجماهھھھيیرر (ICBL) االحملة االددووليیة لحظظرر ااأللغامم

. النهھاء  االمعاناةة االتي تسببهھا ااأللغامم االعالميیة  

منن ااألفرراادد  لفف بنططلووناتهھمم  االذذيي يیططلبب  "بقددمككتمم ااططالقق مفهھوومم " ساعددني   2011في عامم 
– للتضامنن مع ضحايیا ااأللغامم منن قبلل  منظظمة كوولمبيیة تددعى مؤؤسسة أأرركانجليیسس. كانن االهھددفف منن  

على االمجتمعاتت االكوولمبيیة ووفي كافة  االمددمرر  ااالنتباهه االى قضيیة ااأللغامم ااألررضيیة وو تأثيیررهھھھا لفتتذذلكك  
.أأنحاء االعالمم  

 لمكافحةااليیوومم االعالمي  /نيیسانناابرريیلل 4وو حتى  االمعاهھھھددةة  بددءاا منن االيیوومم االذذيي يیصاددفف ذذكررىى تططبيیقق
 40سيیقوومم أأعضاء االحملة االددووليیة لحظظرر ااأللغامم في أأكثرر منن ٬، منن مخاططرر ااأللغامم  لتووعيیةلااأللغامم  وو

وومنن  كوورريیا االجنووبيیة ددوولة  حوولل االعالمم منن أأفغانستانن االى االوواليیاتت االمتحددةة وومنن ااثيیووبيیا االى
ً ططررفبحثث االحكووماتت االتي ليیستت   كمبوودديیا االى سوورريیا كما  . االيیهھا حاال  ااالنضمامم االى بالمعاهھھھددةة  ا

سررااعع لمم خالل منن ااأللغامم  وو يیشملل ذذلكك: ااالاخططووااتت نحوو تحقيیقق  ع تخاذذالكلل االحكووماتت   يیحثووننووس
االمناططقق االملووثة وو تووفيیرر االمساعددةة للضحايیا وو عائالتهھمم وو مجتمعاتهھمم وو تددميیرر كلل  تططهھيیرر ب

.االمخززوونن االمتبقي منن ااأللغامم االمضاددةة لألفرراادد  

قالل غسانن شحرروورر منن االشبكة االعرربيیة لألبحاثث حوولل ااأللغامم وو االمتفجررااتت منن بقايیا االحررووبب 
"سنستخددمم في سوورريیا كلل االسبلل االممكنة لددقق جررسس ااالنذذاارر لألخططارر االمتززاايیددةة نتيیجة ااستخدداامم 

ااقليیميیا وو عالميیا لكلل االبلدداانن لالنضمامم  ااأللغامم  وو االمدد فعيیاتت غيیرر االمتفجررةة.  سنبقي نددااءنا 
يیرر االددعمم االكاملل للضحايیا في نهھاء تهھدديیدد ااأللغامم وو تووفعالة العاهھھھددةة كوونهھا االططرريیقة االووحيیددةة االفللم

االقووااتت بأنن  تمم االتأكدداانن سوورريیا وو ميینمارر هھھھما االددوولتانن االووحيیددتانن  في االعالمم االتي  ".االمجتمعاتت
ااأللغامم في االعامم االماضي.  فيیهھما  ستخددمتتاا االحكووميیة  

بتقدديیمم االتماسس للوواليیاتت  قيیننوولمعاالددووليیة لمنظظمة االوويیة لحظظرر ااأللغامم تقوومم االحملة االددووليیة ااألمرريیك
مم وو  االتي لمم تنضكوونهھا االددوولة االووحيیددةة منن مجمووعة ددوولل االنات  لالنضمامم فوورراا ةاالمتحددةة ااألمرريیكيی

ااأللغامم عالميیا وو حاليیا مع  لتعاملل لبرراامج  اا للمعاهھھھددةة  . اانن االوواليیاتت االمتحددةة هھھھي منن أأكبرر االمانحيینن
"قرريیبا". اا قرراارر  ستتخذذتعيیدد االنظظرر في سيیاستهھا فيیما يیتعلقق  بالمعاهھھھددةة وو ذذكررتت بأنهھا   

االتي ساهھھھمتت بشكلل ملحووظظ في قضايیا  "بقددمككهھھھوو االعامم االثاني ألنشططة "ساعددني   2013اانن االعامم 
نشرر االووعي االعالمي وو ددعمم جهھوودد االمناصررةة.  

 :اايیجابيیة حوولل معاهھھھددةة حظظرر ااأللغامم شملتت ااعالنن خمسس ددوولل هھھھيتططووررااتت  2012حددثتت في االعامم 
وو يیووغندداا ااكمالهھمم تططهھيیرر ااأللغامم كما  ووااألررددنن   االددنمارركك وو غيینيیيیا بيیساوو  وو جمهھوورريیة االكوونغوو

 2012فنلندداا  وو االصوومالل وو قرريیبا في دديیسمبرر  ثالثث ددوولل هھھھي : 2012   في  للمعاهھھھددةة متتأأنض
أأفرريیقيیا   االكبررىى في  صحررااءاال جنووبب  وو كلل بلددااننااألوورربي  دد بوولنددةة  وو بذذلكك تكوونن كلل ددوولل ااالتحا

. منضمة للمعاهھھھددةة  

ددوولة وو تقددمم بططيیئ في تحقيیقق أأهھھھدداافف  59وومع ذذلكك  تبقى هھھھناكك تحدديیاتت ملحووظظة تشملل ثلووثث 
على  تهھاافعاليی" بقددمكك"ساعددني ددوولة خاررجج االمعاهھھھددةة وولذذاا سترركزز أأنشططة  36ززاالتت  كما الاالتططهھيیرر 

االتحدديیاتت على االمستووىى االووططني.معالجة هھھھذذهه   

للحملة   بقددمكك" ساعددني"نن أأنشططة أأ يیررةة االحملة االددووليیة لحظظرر ااأللغاممددكاسيیا ددرريیليیكا م  صررحتت
ااأللغامم وو  ااستئصالل هھھھي نددااء ووااضح لكلل االددوولل وو االمجتمع االددوولي الكمالل مهھمة  2013االددووليیة لعامم 
تسببهھ وو االقيیامم بذذلكك بأسررعع ووقتت ممكنن" االددمارر االذذيي   

	  

	  



:إإلى تستخددمم االحملة االددووليیة لحظظرر ااأللغامم هھھھذذهه االفعاليیة بشكلل خاصص  للددعووةة بصووررةة عاجلة  

• فوورريي الستخدداامم أأيي نووعع منن ااأللغامم االمضاددةة لألفرراادد  في أأيي مكانناالووقفف لاا  	  
• اانضمامم االبلدداانن االمتبقيیة  لمعاهھھھددةة  حظظرر ااأللغامم بددوونن  تأخيیرر  	  
• هھمم بتددميیرر كلل االمخززوونن وو تططهھيیرر ااألررااضي االملووثة وو مساعددةة اتاااليیفاء بالتززااموو ددوولل ااألططرراافف بالمعاهھھھددةة قبلل   اااللتززاامم االكاملل منن 

االضحايیا 	  
• يیجبب على االددوولل تووفيیرر االموواارردد االضرروورريیة لتحقيیقق عالمم خالل منن ااأللغامم االمضاددةة لألفرراادد  	  

تططبيیقق االمعاهھھھددةة في   وو منذذ خززنهھوولهھذذاا يیدديینن االمجتمع االددوولي ااستخدداامم ااأللغامم وو اانتاجهھ وو  ددوولة لمعاهھھھددةة حظظرر ااأللغامم 180اانضمتت أأكثرر منن 
كلل   النهھاء  االددمارر االتي تسببهھ ااأللغامم في االمجتمعاتت في تددميیررهھھھا  وو ااستثمررتت باليیيینن االددووالررااتت  تمم  نززعع ماليیيینن ااأللغامم وو  1999عامم 

أأنحاء االعالمم.  

أأنتهھى  

االمسئوولل ااالعالمي   

جيیرردد بلووكك, مدديیرر ااالعالمم وو ااالتصالل   
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: معلووماتت حوولل  االحملة االددووليیة لحظظرر ااأللغامم  

في عامم  بلدداا . تعملل منن أأجلل عالمم خالل منن ااأللغامم االمضاددةة   لألفرراادد . 100في أأكثرر منن  فرريیددةةاانن االحملة االددووليیة لحظظرر ااأللغامم  شبكة ددووليیة 
لعملهھا  االذذيي أأددىى االى  جوودديي ووليیامزز مؤؤسسة وومنسقة االحملة جائززةة نووبلل بالشررااكة  مع  على  تحصلتت االحملة االددووليیة  لحظظرر ااأللغامم   1997
حملة االددووليیة لحظظرر ااأللغامماال ووجوودد   

	http://www.icbl.org/treatyللحصوولل على معلووماتت عنن معاهھھھددةة حظظرر ااأللغامم :   -‐  

	  

	  

	  

  

 

 


