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بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لدخول اتفاقیة حظر األلغام حیز التنفیذ، ینظم المجتمع المدني في نحو أربعین دولة  حملتھ
العالمیة "أعرني رجلك" لتذكیر العالم بمخاطر األلغام المضادة لألفراد، واتفاقیة أوتاوا التي تحظر إنتاجھا واستخدامھا

ونقلھا واالتجاربھا مع العمل على مساعدة ضحایاھا.  

تنطلق ھذه الحملة طوال شھر آذار/مارس 2013 وتستمر حتى الرابع من نیسان/أبریل الیوم العالمي للتوعیة بمخاطر
األلغام، تشمل ھذه الحملة إقامة المعارض والدعوة إلى مساعدة الضحایا والعمل على تأھیلھم ودمجھم، باإلضافة إلى
تسلیط الضوء في مختلف وسائل اإلعالم، السیما اإلعالم االجتماعي، على أھمیة اتفاقیة حظر األلغام التي شارك فیھا
المجتمع المدني بفعالیة فحققت مناخًا عالمیًا یجعل من استخدام ھذه األسلحة أمرًا مشینًا یستوجب اإلدانة، بسبب ما تلحقھ

من أضرار في صفوف المدنیین األبریاء.

یذكر أن األلغام المضادة لألفراد سالح ال یمیز بین المحاربین والمدنیین، اتسم بسمعة غیر إنسانیة خاصة  أنھا تزرع الموت
والرعب بین المدنیین األبریاء وتعیق التنمیة لسنوات طویلة. وقد صادقت 80 % من دول العالم على االتفاقیة، علمًا أن
ھذه األلغام المضادة لألفراد تنتشر في نحو 60  دولة في العالم من بینھا العدید من الدول العربیة، كما یذكر أن عدد الناجین
في العالم یقدر بنحو 300 ألف شخص یعیشون في 121 دولة، وكثیر منھم قد فقد ساقھ أو أكثر من ذلك، ولھذا رفعت

الحملة شعار "ساعد برجلك" تأكیدا على خطورة األلغام المضادة لألفراد.
لقد حققت ھذه االتفاقیة الكثیر من اإلنجازات على األرض، كتطھیر األراضي الملوثة، ومساعدة الضحایا، وتراجع كبیر في استخدام ھذه األلغام واالتجار بھا، لكن الكثیر من الناس

والمجتمعات ال تزال متضررة بحقول األلغام، والناجین من األلغام یعیشون حیاة صعبة وقاسیة.

یبقى حتى اآلن في العالم نحو 70 ملیون لغم، أكثر من ثلثھم ال یزال جاثما في األرض العربیة في العراق، ولبنان، ومصر، وسوریة التي ازدادت فیھا األلغام وباقي مخلفات الحروب
مؤخرًا، والیمن، والسودان، ولیبیا، والمغرب، وموریتانیا والجزائر، تبعث الموت والرعب في المناطق المتضررة، وتعیق التنمیة بكافة جوانبھا. علما أن أكثر من 5 مالیین شخص یعیشون

في األراضي العربیة المتضررة باأللغام والقنابل العنقودیة وباقي مخلفات الحروب المتفجرة.

ورسالتنا ھنا واضحة : إدانة أي استخدام وحث جمیع الحكومات لالنضمام إلى ھذه االتفاقیة التي تسعى إلى طي صفحة ھذا السالح الذي طالما اتسم بالوحشیة، وسبب الكثیر من الویالت
في حیاة المدنیین األبریاء.

كما نؤكد على ضرورة تعزیز برامج التوعیة بأخطار مخلفات الحروب المتفجرة في البالد العربیة، وتعزیز جھود دعم ضحایاھا من خالل برامج التأھیل والدمج وتأمین حیاة كریمة لھم.
 

 

الشبكة العربیة لدراسات أخطار األلغام ومخلفات الحروب،

الشبكة العربیة لألمن اإلنساني
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