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  تقوم بھا الواليات المتحدة خطيرة خطوة :األمريكية األرضية األلغام سياسة تغيير

 ثالثة من يقرب ما منذ لألفراد المضادة األلغام تستخدم لم التي األمريكية المتحدة الواليات إعالن إن - ٢٠٢٠ فبراير\شباط ٣ ، جنيف
 اتفاقية رئيس قال ،"الخاطئ االتجاه في خطوةھو " المستقبلية النزاعات في األسلحة ھذه" واستخدام بالتخطيط" عن السماح عقود
يطلق عليھا التي و( لألفراد المضادة األلغام حظر باتفاقية والمعروفة لألفراد، المضادة األلغام ونقل وإنتاج وتخزين استعمال حظر
 م).األلغا حظر ةمعاھد أو أوتاوا اتفاقيةالتالية:  ا االسماء غير الرسميةأيضً 

 التاريخية المعاھدة ھذه في طرف دولة ليست المتحدة الواليات أن حين في. مؤسف أمر المتحدة الواليات سياسة تغيير"
 أن إال يمكن ال عاًما ثالثين يقرب ما منذ رسمية سياسةكو فعلًيا عليه كانت عما االنحراف فإن اإلنساني، السالح لنزع

  .الغادرة األسلحة ھذه من المدنيين بحماية التزمت التي العالم دول من٪ ٨٠ عن بعيًدا ،المتحدة الواليات عن ينجرف

. ينتاثن باستثناء لألفراد المضادة األلغام حظر اتفاقية في أطراف دول األمريكية" المتبادل الدفاع اتفاقيات" حلفاء جميعإن 
 غير أو مباشر بشكل طرف أي إلى نقلھا أو لألفراد المضادة األلغام استخدام بعدم قانوًنا ملزمةإذا ھذه الدول الحليفة 

 أي على محظور نشاط أي في المشاركة على األحوال من حال بأي طرف أي حث أو تشجيع أو مساعدةوعدم  مباشر؛
) الناتو( األطلسي شمال معاھدة في المتحدة الواليات حلفاء جميع الدول ھذه وتشمل ."االتفاقية ھذه بموجب طرف دولة

 الدول وكل ونيوزيلندا، أستراليا مع االتفاقكذلك و الفلبين،المعاھدة مع والمعاھدة مع اليابان و آسيا شرق جنوب ومعاھدة
  .ما عدا كوبا ريو معاھدة في

 التي المعاناة على القضاء أجل من بالعمل األمد الطويل التزامھا مع المتحدة الواليات سياسة في التغيير ھذا يتعارض
  ."لألفراد المضادة األلغام تسببھا

  محمد ادم فاطمة ابو عثمان االتفاقية رئيس

   جنيف في المتحدة األمم لدى للسودان الدائم الممثل نائب سفير، 

 بشكل عنھا التخلي األمريكي للجيش يمكن الو التقليدية الحرب في حيوية أداة زالت ما" لألفراد المضادة األلغام بأن القول إن
 استخدامكانت قد امتنعت عن  الديموقراطية وأ الجمھورية القيادة تحت الواليات المتحدة أن اعتبار على غريب أمر ھو" مسؤول
 خوان السيد االتفاقية وحدة دعم تنفيذ مدير قال ، ھكذا"عاًما ٢٠ قبل التنفيذ حيز االتفاقية دخول قبل ھذه األسلحة وذلك ونقل وإنتاج

  .روان كارلوس

 المعيار تجاوز على الممانعة األخرى الدول عيتشج بإمكانھا  بالمخاطر محفوفة إشارة سياستھا عن التراجع إن"كما قال السيد روان 
 اآلونة في السالح ھذا تاستخدم التي العالم في الدول الضئيلعدد  من يقربھا خطير نحو على المتحدة الواليات وتضع العالمي،
 لأللغام محدودة أو ملحوظة عسكرية فائدة أي بعيد حد إلى تفوق اإلنسانية أن العواقب طويلة فترة منذ االتفاقية أدركت لقد. األخيرة
  ".لألفراد المضادة لأللغام مسؤول ستخدامإ اسمه شيء يوجد ال" :االتفاقية وحدة دعم تنفيذ مدير وأضاف. لألفراد المضادة

 من مسجلة ضحية ٦٠٠٠ من أكثر من٪ ٧١ أن إلى األرضية األلغام مرصد عن الصادرو ٢٠١٩ لعام المدني لمجتمعل تقرير يشير
 لم التي الدول معظم تحترم. الرقم ھذا من٪ ٥٤ األطفال يشكل حيث مدنيين، كانوا المتفجرات من الحرب مخلفات من وغيرھا األلغام
 عمليات نجحت ولقد. المخزونة األلغام من مليون ٥٣ حوالي تدمير في األطراف الدول نجحت بينما بشدة، االتفاقية معايير بعد تنضم
 المجتمع من بدعم بنجاح أھدافھا البلدان ھذه من عدد حقق. اآلن األلغام من خالية أنھا دولة ٣٠ أعلنت حيث عديدة األلغام إزالة

  .األمريكية المتحدة الواليات ذلك في بما الدولي،

 


