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 شكرًا سيدي الرئيس، 
 

المضادة لألفراد، أو اتفاقية حظر األلغام، على نطاق واسع، بأنها أنجح معاهدة  ُتعرف اتفاقية حظر األلغام  
متعددة األطراف لنزع السالح نظًرا اللتزامها الواسع النطاق واإلنجازات الجديرة بالثناء والتي تنقذ األرواح.  

م نجاحات  التعلم من  في  تستمر  أن  التسلح  والحد من  السالح  لنزع  لألدوات األخرى  عاهدة حظر  يمكن 
 ويجب أن تستمر. ،األلغام

 
ومع ذلك، ال يزال هناك عمل يتعين القيام به، وهناك حاجة إلى قدر كبير من اليقظة واإلجراءات االستراتيجية  

 لتجنب انزالق المعاهدة عن مسارها أو إلى التراخي والرضوخ لمشاعر الرضا عن النفس. 
 

)المعروفة باسم العبوات الناسفة( وحقيقة أنها تمثل غالبية الضحايا المبلغ  إن زيادة استخدام األلغام المرتجلة  
عنها في السنوات األخيرة، هي مصدر قلق كبير. تندرج هذه األسلحة ضمن اختصاص اتفاقية حظر األلغام  

وإعداد التقارير    وتغطيها التزاماتها المتعلقة بإزالة األلغام، والتعاون الدولي وإطار المساعدة ، وتدابير الشفافية
 الخاصة بها. 

 
أي استخدام لأللغام المضادة لألفراد ، بما في ذلك األلغام ذات الطبيعة المرتجلة ، محظور ويجب  ندعو  

الدول القليلة التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة لالنضمام إلى بقية المجتمع الدولي لتخليص  إدانته بشدة.  
وغير األخالقية وتقديم المساعدة لعدد ال يحصى من الضحايا والناجين العالم من هذه األسلحة الالإنسانية 

 الذين عانوا وما زالوا يعانون من آثارها. 
 



      
 

يجب مضاعفة الجهود لضمان الرعاية الطبية والدعم النفسي واالجتماعي واإلدماج االجتماعي واالقتصادي  
والناجين   الضحايا  حقوق  حماية  يجب  وأسرهم.  والناجين  بللضحايا  التمييز  عاملين  وعدم  الحياد  مبادئ 

 والحياد. 
 

تتطلب إجراءات جماعية فورية ، بطء وتيرة   المعاهدة والتي  تواجه  التي  الرئيسية األخرى  الشواغل  ومن 
بشكل مثير  من الدول األطراف  عمليات تطهير األراضي والتأخير الواسع النطاق. لقد أخفق عدد كبير  

ير األراضي "في أقرب وقت ممكن". على الرغم من التحسينات في تقنيات  للقلق في احترام التزامها بتطه
المسح والتطهير على مدى السنوات العشرين الماضية ، فإن غالبية الدول األطراف المتضررة ، بما في  
ذلك تلك التي لديها كميات صغيرة إلى متوسطة من التلوث ، ال تزال تتخلف عن المواعيد النهائية الخاصة  

 طهير وتطلب مزيًدا من التمديدات. ينتج عن هذا التأخير تأثير إنساني سلبي مستمر. بالت 
 
قلة فقط من الدول المتضررة من األلغام تسير على الطريق الصحيح للوفاء بالمواعيد النهائية الحالية ، أو  

ه في المؤتمر  ، والذي أعادت الدول األطراف تأكيد  2025الهدف الطموح إلكمال إزالة األلغام في عام  
. وهذا االتجاه المقلق يهدد بتعريض المجتمعات في الدول المتضررة لخطر جسيم  2019االستعراضي لعام  

 لسنوات أو عقود عديدة قادمة. 
 

، أثبت    COVID-19مثلها جائحة  تفي مالحظة أكثر إشراًقا ، على الرغم من التحديات المستمرة التي  
م أنه مبتكر وحازم في التزامه بتنفيذ األنشطة المنقذة للحياة. من األهمية  مجتمع اإلجراءات المتعلقة باأللغا

يستمر أن  الرئيسية  وبال هوادة،    ،بمكان  بااللتزامات  الوفاء  لدعم  به  التنبؤ  يمكن  الذي  المستقر  التمويل 
 للمعاهدة مثل تطهير األراضي ومساعدة الضحايا والتوعية بالمخاطر. 

 
 ندعو جميع الدول إلى: 

التصويت لصالح قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن اتفاقية حظر األلغام وتشجيع اآلخرين،   •
 اإلقليمية، على القيام بذلك أيًضا.  اتمثل أعضاء المجموع

، بما في ذلك األلغام ذات الطبيعة المرتجلة، والتأكيد  استخدام لأللغام المضادة لألفرادإدانة أي   •
لغام األرضية من قبل أي جهة فاعلة، تحت أي ظرف من الظروف، غير على أن أي استخدام لأل 

 مقبول.
 الترويج التفاقية حظر األلغام من خالل االنخراط في مناقشات ثنائية حول تعميم وتنفيذ المعاهدة.  •



      
 

 والعمر واإلعاقة في جميع مراحل تنفيذ المعاهدة ؛  النوع االجتماعي والتنوع،تعزيز شمول  •
فير الموارد المؤسسية والمالية والبشرية لضمان التنفيذ الكامل للمعاهدة على أرض  االستمرار في تو  •

 الواقع، بما في ذلك المساعدة المستدامة للضحايا. 
 

نشكر هولندا على قيادتها هذا العام كرئيسة التفاقية حظر األلغام. نتطلع إلى اجتماع مثمر للدول األطراف  
محرز في تنفيذ خطة عمل أوسلو المعتمدة في المؤتمر االستعراضي  الشهر المقبل في الهاي والتقدم ال

 . 2025، ونتطلع إلى جميع الجهود الرامية إلى إنهاء مهمة إتمام التطهير بحلول عام    2019الرابع في عام  
 

 أشكرك سيادة الرئيس 
 


