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د االجتماع الثامن للدول األطراف في األردن وألول مرة في منطقة الشرق األوسط، وهي يكتسي انعقا
فالسواد األعظم من . منطقة عانت شعوبها والزالت تعاني األمّرين من آثار األلغام األرضية، أهمية آبيرة

 .القابلة لالنفجاربلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتضرر من األلغام المضادة لألفراد ومخلفات الحرب 
 

ال يقتضي األمر السفر بعيدًا للعثور على األلغام ومشاهدة الخسائر التي تتسبب بها من حيث بثر األعضاء 
فقد تم زرع األلغام في الحدود بين البحر األحمر وشواطئ . وإزهاق األرواح وخسارة األراضي الزراعية

خلفات الحرب القابلة لالنفجار الناجمة عن توالي وفي العراق المجاور، أدت األلغام وم. البحر الميت
وخلفت النـزاعات في لبنان ميراثا رهيبًا . النـزاعات إلى هالك وإصابة آالف الرجال والنساء واألطفال

 فقد جنوباأما . يتمثل في حقول ألغام وذخائر عنقودية تلحق أضرارًا جسيمة بالمدنيين واإلنتاج الزراعي
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ويشاهد . 1991 مليون لغم عقب النـزاع الذي دارت رحاه عام 1.5زالت أآثر من أفادت الكويت أنها أ
موظفو اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية التي نعمل معها الوجه اإلنساني للمعاناة في هذه المنطقة منذ 

في خمسة عقود من خالل الدعم الذي نقدمه إلى المرافق الطبية وخمسة عشر مرآزًا إلعادة التأهيل البدني 
 . بلدان في المنطقة

 
لكن الدور المثالي الذي تضطلع به األردن في مجال إجراءات مكافحة األلغام وتصديق آل من األردن 

 الجاري لالتفاقية من جانب الجزائر وتونس وموريتانيا ذوالعراق مؤخرًا على اتفاقية حظر األلغام والتنفي
وتود اللجنة .  بمستقبل أفضل في الشرق الوسط وشمال أفريقياوقطر واليمن، آّلها أمور تبعث على التفاؤل

الدولية أن تهنئ هذه البلدان على الخطوات التي اتخذتها لحماية مواطنيها من التلوث الناجم عن األلغام في 
 .الماضي والمستقبل وعلى ما وفرته من إلهام للبلدان األخرى لكي تحدو حدوها

 
شر سنوات، التأمت الدول حول فكرة بسيطة تجسدها، وهي أنه يجب وضع وباعتماد هذه االتفاقية منذ ع

وقد أفضت جهود لم . حد لألسلحة التي تستمر في إزهاق األرواح بعد انتهاء األعمال العدائية بمدة طويلة
يسبق لها مثيل بذلها المجتمع المدني ودبلوماسيون وضباط عسكريون وموظفون حكوميون، بعد مرور 

فقد تكللت هذه المعاهدة بنجاح باهر . إلى النجاح التاريخي الذي حققته اتفاقية حظر األلغامعشر سنوات، 
 مليون لغم ُمخّزن، وتطهير آالف 30 دولة، وتدمير أآثر من 155مع بلوغ عدد الدول األطراف 

لغام  من األراضي الخصبة وإعادتها إلى مجتمعات محلية وعشرات اآلالف من الناجين من األتالهكتارا
بيد أن هذه اإلنجازات يجب أّال تؤدي بنا إلى الشعور . الذين تمت مساعدتهم على استرداد الحرآة والثقة

 .بالرضا عن النفس
 

وينبغي مواجهة . وستواجه االتفاقية في السنتين القادمتين بعض التحديات الجسيمة التي لم يسبق لها مثيل
وينبغي . ل ذلك حتى انعقاد اجتماعات الدول األطراف المقبلةهذه التحديات بطريقة جماعية وال يمكن تأجي

 .   وضع خطط وطنية هذا األسبوع لتذليلها
  

أن  لخطة عمل نيروبي الذي يلزمكم ب27الذي تواجهه الدول األطراف في العمل التحدي الرئيسي ويرد 
للهملة المحددة للوفاء  أن عددا قليال من الدول األطراف ستشعر أنها مجبرة على طلب تمديد واضمنت

وقد شهدنا بكثير من القلق، خالل .  من المعاهدة5بالتزاماتها الخاصة بإزالة األلغام بموجب المادة 
ن الدول م دولة 24 دولة من أصل 15أبريل الماضي، أن / االجتماعات المنعقدة بين الدورات في نيسان 

 الكلمة خالل ذلك أخذ 2010 وو2009ام في عامي األطراف التي لديها مواعيد محددة خاصة بإزالة األلغ
. االجتماع، أشارت إلى أنه من المؤآد أو األرجح أن تتقدم بطلب تمديد المهلة المحددة للوفاء بالتزاماتها

ع بعد خطط عمل وطنية ت بعد الدراسات االستقصائية أو لم يلم تجزوآان من بينها بعض الدول التي 
دة طويلة فهم مفاده أن بعض البلدان األشد تضررا باأللغام ستطلب تمديد المهلة وساد لمم. لمكافحة األلغام

لكن إذا لم يكن بمقدور معظم الدول، بما فيها تلك التي . بذلهاتالمحددة بالرغم من قصارى الجهود التي 
إن ذلك  في غضون عشر سنوات،فاتواجه مشاآل ذات نطاق محدد تتعلق بإزالة األلغام، الوفاء بالتزاماته

واألهم من هذا وذاك، علينا أن نفهم أن آل يوم ال يجري خالله احترام . يلحق ضررا باالتفاقيةأن من شأنه 
ومن المحتمل جدًا أن تقاس عمليات . الموعد المحدد في االتفاقية هو يوم يعرض فيه المدنيون للخطر

 .التمديد بالخسائر في األطراف واألرواح وسبل العيش
 

اريخ على نجاح اتفاقية حظر األلغام باالستناد إلى قدرتنا على إدارة المهل المحددة إلزالة األلغام سيحكم الت
بطريقة تحافظ على مصداقية االتفاقية وتفرز أقصى قدر من الضغط لالنتهاء قبل الموعد المحدد أو في 

آما يجب علينا أن نقر بأن طلب . آافي�إطار فترة تمديد تتسم بالواقعية وحسن التخطيط والتمويل ال
ومن .  بموجب االتفاقيةاالتمديد يبرز المشاآل التي تواجهها دولة من الدول األطراف في الوفاء بالتزاماته

 الضروري أن تتناول عملية التقدم بطلب التمديد والنظر فيه تحديد المشاآل التي تعترض سبيل الدولة
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الجة مالئمة من خالل الدعم الجماعي المقدم من أطراف أخرى والذي صاحبة الطلب وآفالة معالجتها مع
 .   يعتبر معلمة بارزة في هذه االتفاقية

 
ونود أيضا أن نشدد على أنه ال ينبغي منح فترات التمديد إّال للفترات الدنيا الالزمة لتنفيذ خطة إلزالة 

وال ينبغي تقديم طلب تمديد أو قبوله، في . ماديةاأللغام تكون جيدة اإلعداد وقابلة لالستدامة من الناحية ال
حالة تم التقدم به، إذا آان التأخير في إزالة األلغام يمثل استخداما بحكم الواقع لأللغام المضادة لألفراد 

 .بسبب التقاعس في إزالتها
 

تزامات الخاصة  لاللالجيد تقريبا فيتمثل في ضمان الحفاظ على سجل االمتثال التحدي الرئيسي الثانيأما 
وباالستناد إلى ما هو معروف حاليا، بإمكاننا أن نتوقع في عام . بتدمير المخزون الواردة في االتفاقية

 أن أحد أآبر مخزني األلغام المضادة لألفراد من بين الدول األطراف لن يحترم المهلة المحددة 2008
. ي يفي فيه بهذا االلتزام الحاسم األهميةلتدمير مخزونه وربما سيكون عاجزا عن التنبؤ بالتاريخ الذ

اللجنة وتناشد . شكل سابقة سيئة جداين أسجل االتفاقية، ويمكن في  ة آبيربمثابة وصمة لكوسيكون ذ
 ةهذه الحال، وخاصة تلك التي المعنية مباشرة، معالجة  آافةطرافالدول األحمر دولية للصليب األال

 .باعتبارها مسألة ملحة جداها وحسم
 

، فإنني أود أن أبدأ حديثي بالقول إن اللجنة الدولية تشعر بالسرور يتعلق بالتحدي الكبير الثالثأما في ما 
إزاء تزايد العمل المرآز الذي قامت به الدول على الصعيد الوطني تحت الرئاسة المشترآة للنمسا 

مرآز  وحدة دعم التنفيذ التابعة لوالسودان للجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا، ومن سبقهما بدعم من
قدمه العديد تلدعم السخي الذي ل أيضا نعرب عن امتنانناو. لألغراض اإلنسانيةجنيف الدولي إلزالة األلغام 

إال أننا، في معظم البلدان . من الدول األطراف لعمل اللجنة الدولية في الميدان في مختلف أنحاء العالم
لبعد عن رؤية نوع الفوائد التي قد يرى الناجون من األلغام أنهم قد يتوقعون المتضررة، الزلنا بعيدين آل ا

. للمعاناة الناجمة عن األلغام المضادة لألفراد" بوضع حد "اجنيها من هذه االتفاقية الهامة التي َتِعُد ديباجته
قين من الفرص  األشخاص المعاقصاءوال تتضمن هذه المعاناة ألم اإلصابة البدني فحسب، وإنما أيضا إ

وإنه لمن األهمية بمكان أن تقوم الدول األطراف التي لديها أعداد هائلة من . المهنية واالجتماعية الكثيرة
ضحايا األلغام بوضع خطط وطنية شاملة لتحقيق تحسن ملموس في الخدمات المتاحة لضحايا األلغام 

 ألن ذلك جزء أساسي  باستمرارالمجال جهودنا في هذا كثفوعلينا أن ن. واألشخاص المعاقين اآلخرين
 .من الوعد الذي تنطوي عليه هذه االتفاقية

 
والنقطة األخيرة التي أود التأآيد عليها هي أن النجاح في تذليل معظم هذه التحديات مرتبط ارتباطًا وثيقًا 

أللغام في الميزانيات األعمال المتعلقة بمكافحة ا" إدراج"وفي حين أن . بتعبئة ما يكفي من الموارد المالية
والبرامج اإلنسانية واإلنمائية القائمة يشكل نهجًا جيدًا، فإنه ينبغي أن يسفر عن زيادة حقيقية في التمويل 

وتنبغي اإلشارة إلى أن التمويل . تكون في مستوى االحتياجات المتعلقة بإزالة األلغام ومساعدة الضحايا
 475 الذي قدر بحوالي – األلغام في مختلف أنحاء العالم السنوي المخصص لألعمال المتعلقة بإزالة

 مبلغ متواضع قياسًا إلى حجم المشكلة والضرر االجتماعي – 2006مليون دوالر أمريكي في عام 
وبدون زيادة آبيرة في الموارد البشرية والفنية والمالية من جانب جميع .  واالقتصادي الناجم عن األلغام

حترم العديد من الدول األطراف المتضررة من األلغام تمن غير المرجح أن الدول األطراف، فإنه 
المواعيد المحددة، ولن يتم في العديد من السياقات تخفيف المعاناة التي يكابدها ضحايا األلغام والناجون 

 . منها
 

الرائعة التي وال تؤدي التحديات الكبرى التي وصفتها إلى التقليل، بأي حل من األحوال، من اإلنجازات 
بل إن ما تحقق من إنجازات خالل العشر سنوات الماضية ينبغي أن يكون مصدر . حققتها هذه االتفاقية

وما حققناه معًا استند إلى رؤية جريئة ورغبة في تحدي . إلهام لنا لمجابهة التحديات التي تعترض سبيلنا
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قاء على المعاناة اإلنسانية الفظيعة الناجمة عن بعضنا البعض للقيام بأآثر مّما آان يعتبر ممكنا وإلى اإلب
وستكتسي السنتان المقبلتان أهمية حاسمة لكفالة . األلغام المضادة لألفراد في صلب جهودنا على الدوام

.      ويجب على عملنا اآلن وفي األشهر المقبلة أن يضمن القيام بذاك. الوفاء بالوعود الواردة في هذه االتفاقية
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