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العمليات نهاية موريتانيا تعلن األلغام إلزالة الجهود من عقدين بعد  

 .آمنةقد أصبحت  سنة أربعين اربيق ما منذ منهاو موريتانيا في لألفراد المضادة باأللغام مهددة كانت التي  مناطقال

 أنه أعلن أن للغاية يشرفني" : منان الحسن محمد علي السيد ، التنمية أجل من موريتانيا في األلغام إزالة برنامج منسق قال

 األلغلام إزاللةعللى جهلود  اللزمن ملن مرورعقلدين و بعلد األسللحة هذه وضع على الزمن من أربعة عقود قرابة مرور بعد

 فللي والثالثللين الواحلد الطللر  الدوللة يجعلنللا وهلذا. المعروفللة الملغوملة المنللاطق جميلع مللن خاليلة موريتانيللا اآلن أصلبحت

 ."اإلنجاز هذا إلعالن لألفراد المضادة األلغام حظر اتفاقية

 حيل  الثلاني تشرين/  نوفمبر 30 حتى جني  في والذي يعقد األطرا  للدول عشر السابع االجتماع خالل البيان هذا وجاء

 .  2025 عام بحلول لألفراد المضادة األلغام من خال   عالم طموح لتلبية المتبقية التحديات المؤتمر يقّيم

  بلالزرع تميلز واللذي الغربيلة الصلحراء فلي 1978 و 1976 بلين الصلراع مخلفلات هلو التللو  إن: "منلان السيد وأضا 

." وأشلار السليد منلان أن األسللحة هلذه ملن متناسلب غيلر لعلدد فيله االسلتخدام تلم واللذي لألفلراد المضادة لأللغام العشوائي

 نظلًرا. وجيلزة فتلرة بعلد الخطلرة المنلاطق لتطهيلر الهائللة المهملة وبلدأت 2000 علام فلي طرًفلا دوللة موريتانيلا أصلبحت"

 1 فلي الجديلد النهلائي الموعلد تحديد وتم اإلزالة إلنهاء إضافي وقت لطلب موريتانيا اضطرت ، واجهناها التي للصعوبات

 ."التاريخ ذلك قبل عملنا إنهاء استطعنا أننا ويسرنا. 2021  الثاني كانون/يناير

 واإلقتصلادية اإلجتماعيلة لألنشطة وحاجزاً  الشمال في للتنمية عائقاً  وكانت كما ، المدنيين وتقتل تشوه  األسلحة هذه وكانت

 .والتجارة والسياحة األسماك وصيد الرعي مثل األساسية

 األخللر  الحللرب مخلفللات وبقايللا األرضللية األلغللام وجللود تبللين قللد" أن موريتانيللا فللي األلغللام إزالللة برنللامج منسللق ووضلل 

 السلكان إللى وإعادتهلا تطهيرهلا تلم وقلد تقريبلاً  مربعلاً  كيللومتراً  68 مسلاحتها تبلل  موريتانيلا من مناطق ثال  في المتفجرة

 بملا اللدولي المجتملع أن حلين فلي األلغلام إلزاللة اإلجمالية التكلفة من٪ 68 الموريتانية الحكومة قدمت. اإلدارية والسلطات

 ومختلل  المتحلدة والواليلات وسويسلرا والسلويد وإسلبانيا والنلرويج ولوكسلمبور  واليابلان وإيطاليا وألمانيا فرنسا ذلك في

 المتحلدة األملم وبرنلامج واليونيسلي  بلالالجئين المتعلقلة لألعملال المتحلدة األملم دائلرة ذللك فلي بملا المتحلدة األمم منظمات

 ."٪ 38 المتبقية المساهمة خالل من جهودنا دعمت اإلنمائي

 تفتخلر أن موريتانيلا  عللى يجلب. "الهلام الهلد  هلذا تحقيلق على موريتانيا دليل ثريا السفيرة وسعادة االتفاقية رئيسة هنأت

 يمكلن ال 2025 علام بحللول األسللحة هلذه ملن خلال لعلالم طموحنا إن. األلغام من خالية لتصب  مشروعها عن التخلي لعدم

 ."موريتانيا في مثل والتعاون الجهود زيادة خالل من إال تحقيقه

 علن وذللك األرضلية األلغلام تسلببها التلي المعانلاة إنهلاء إلى تهد  التي الرئيسية السالح نزع واتفاقية  اإلنسانية االتفاقية هي االتفاقية

/  أيللول 18 فلي اعتملدت وقلد. األسللحة هلذه ضلحايا ومسلاعدة تلدميرها وضلمان ونقلهلا وإنتاجهلا وتخزينهلا اسلتخدامها حظلر طريلق

 158و أرضي لغم مليون 51 من أكثر بتدمير طرفاً  دولة 164 وقامت. 1999 مارس/  آذار 1 في النفاذ حيز ودخلت 1997 سبتمبر

 .مخزونها بتدمير بالتزاماتها أوفت قد األطرا  الدول من

 


