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 السيدة كريستين بيرليكلمة 
 رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمرنائبة 

 
، لألفراد المضادة األلغام حظرللدول األطراف في اتفاقية األول جتماع االللصليب األحمر إّبان اللجنة الدولية لقد قالت 
ما زال يتطّلب بذل  هذه األسلحة المرعبة موزمبيق من لعنةتخّلص  إنّ  ،خمسة عشر عاماً  قبلهنا في مابوتو  الذي ُعقد

حققناها على صعيد التي  اتاإلنجاز ّكرنا، على الرغم من ذلك، بمجيئنا إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو يذ، وٕاّن جهود كبيرة
األلغام  كلّ ى القضاء عل ة التي تعترض مساعينا الرامية إلىالهائل اتالتحديبو  األلغام المضادة لألفرادالتخّلص من 

 .قضاًء مبرماً  لألفرادالمضادة 
 
أو  المزروعة في أراضيها األلغامإزالة عملية أنجزت  الكثيرة التي األخرى طرافاألدول الكذلك و  ،اليومموزمبيق تُثبت و 

التي تعترض المساعي الرامية إلى  ةالهائل اتالتحديتلك  التغلب علىه يمكن أنّ أجمع  ملللعا إنجازها،أوشكت على 
الموارد البشرية ر يتوفوالتخطيط الجيد و  العليا لسلطاتلاإلرادة السياسية  بفضلاأللغام المضادة لألفراد استئصال شأفة 

 الشراكات الوطيدة التي عززت نجاح هذه االتفاقية.فضًال عن  ،والتقنية والمالية الالزمة
 
في مجال إزالة األلغام  التي تحققت المميزةإلنجازات با ،في إعالن مابوتو اليوم ،االتفاقيةفي الدول األطراف  أشادتقد و 

ال بّد من ه أنّ على الرغم من ذلك الدول هذه  رأتو ، ز النفاذنذ أن دخلت االتفاقية حيّ وتدمير المخزون ومساعدة الضحايا م
ضمان امتثال ت الدول األطراف المشاركة في هذا المؤتمر بالحاجة الماّسة إلى وأقرّ . في هذا الصدد مزيد من الجهودالبذل 

مراعاة الدعوة في الوقت ذاته إلى ومواصلة  ،امتثاًال تاماً االتفاقية للمحظورات المنصوص عليها في جميع الدول األطراف 
في ما أرادت الدول األطراف  إذا االتفاقية. ويجب تحقيق هذه األهداف المنصوص عليها في لقواعدلجميع دول العالم 

 ة عن األلغام المضادة لألفراد.موالمعاناة الناج ةالموت واإلصابحاالت من  ياً جعل العالم خالب هابتعهد الوفاءاالتفاقية 
 



 هذه عن إزالةالجماعية  وبمسؤوليتنا األلغام إزالةالعاجلة إلى و الحاجة الماّسة ب لنا قوياً  تذكيراً  أللغامل جديدة ضحيةُتعّد كّل و 
 ،مؤخراً البوسنة والهرسك وصربيا التي اجتاحت الفيضانات لنا قد بّينت و  .رعت فيهاالتي زُ األراضي  من البغيضة األسلحة
ه يجب علينا أن أنّ األصلية، مواقعها من  األخرى القابلة لالنفجار الحربمخلفات إلى نقل األلغام المضادة لألفراد و وأّدت 
اإلجراءات خطة عمل مابوتو  تبّينو  .التأجيلتلبية تلك الحاجة العاجلة التي ال تحتمل من أجل على هذا العمل  ننكبّ 

ونحثكم على  .األلغام المضادة لألفراد وٕازالتها بطريقة فعالة ومجدية قدر اإلمكان مواقع تحديدل والتدابير التي يجب اّتخاذها
 خالل السنوات الخمس المقبلة. بعزم وهّمة األخذ بتلك اإلجراءات والتدابير

 
الصحة العامة استراتيجيات بضرورة إدراج مساعدة الضحايا في  اجتماعها األول إّبانمن قبُل الدول األطراف قد أقّرت و 

رأت و  ضحايا األلغام.لمستدام الو  جلاألطويل الدعم الن اضمل الواسعة النطاقواالستراتيجيات االجتماعية واالقتصادية 
عدم كفاية المساعدة عن  ] كشفت [ضحايا األلغام  محنة" أنّ  ،1999إعالن مابوتو لعام  في ،األطراف في االتفاقية الدول

منذ ذلك الحين فيما من األلغام تقدم حقيقي في عدد من الدول المتضررة ُأحرز و  ."تضرراً البلدان أشّد في  للضحاياالمقدمة 
من األلغام  ومنهم الناجون ،غير مرضية من ضحايا األلغامجدًا  عدد كبير ت أوضاعما زاللكن و ، يخص مساعدة الضحايا
فير و في ت بعض أوجه القصورالوقوف على  اللجنة الدولية وتواصل .المتضررة منها المحلية والعائالت والمجتمعات
خطة عمل لنرّحب بنّص الخدمات الموجودة. وٕاننا ب االنتفاعضمان في كذلك و  ،استدامتهاضمان و الخدمات الضرورية 

مؤتمر موعد بحلول تقييمه، وذلك مكن ي تحسيناً  ضحايا األلغام لما فيه خيرهم عاوضأتحسين  بضمان على االلتزام مابوتو
من  الوفاء بهذا االلتزام سيتطلب الشروع في التخطيط والعمل ابتداءً  نود لفت انتباهكم إلى أنّ نا ولكنّ . االستعراض المقبل

 اليوم.
 

التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي لتحقيق أهداف على ضرورة تعزيز هذا األسبوع  طوالم دتشد أصبتم تمامًا إذوقد 
الوطيدة الشراكات في  ،والتي ساهمت في نجاحها ،هذه االتفاقية منذ البدايةالتي اّتسمت بها تتمثل السمة المميزة و  االتفاقية.

اللجنة الدولية الشراكات التي ُأقيمت مع الدول األطراف و ُأقيمت من أجلها، ومنها الشراكات التي ُأقيمت فيما بين التي 
في سبيل التخفيف من المعاناة الناجمة عن  بذل قصارى جهدهااللجنة الدولية  واصلوست .والمجتمع المدني واألمم المتحدة

 يكونعندما إال ومجدية  ناجحةشراكات أن تكون التي تُقام لهذا الغرض يمكن للشراكات ال لكن و األلغام المضادة لألفراد، 
 .الالزمة بإيجاد الحلول حقيقياً  التزاماً العليا السلطات  عندما تلتزمو  الوطني الصعيد حولها على يقو  هناك التفاف

 
الذي تضطلع به هذه الدول التي نحّييها على التزامها  الريادي دورُ كذلك الو  ،من الدول عددالتي يملكها  رؤيةُ التحدِّد و 

هذه الفرصة لإلشادة بمساهمة  نغتنمو  .دة في االتفاقية منذ اعتمادهاإلى الوفاء بالتعهدات الوار  الرامية الجهودَ الثابت، 
الواليات ندعو . و في هذا المجالفي العالم اليوم باعتبارها أكبر جهة مانحة األلغام  مكافحةفي الواليات المتحدة األمريكية 

أهداف هذه  تساعد على تحقيقكي لالنضمام إلى االتفاقية ا فيبذل الجهد اإلضافي المتمّثل إلى المتحدة األمريكية 
ال تندرج حتى اآلن في ِعداد الدول األطراف في  لتيجميع الدول األخرى ا أيضاً ندعو و  .فيها طرفاً دولة  بصفتهااالتفاقية 
دام األلغام المضادة خعن استممكن، وٕالى االمتناع، ريثما تنضّم إليها، في أقرب وقت االتفاقية االنضمام إلى  إلى االتفاقية

 لألفراد في جميع األحوال.
 

للدول األطراف والمنظمات مفيدة  تنفيذ االتفاقية للمساعدة على 1999ام عفي  ضعتوُ اآلليات المبتكرة التي  أنّ  تبّينوقد 
متم خالل قد قُ ضمان الوفاء بااللتزامات الواردة في االتفاقية. و الرامية إلى تنسيق الجهود  ، إذ تتيحالدولية والمجتمع المدني

التحديات مجددًا وبإدخال التعديالت الالزمة عليها للتمّكن من مواجهة  اآللياتتقييم تلك هذا بمؤتمر االستعراض الثالث 
نجاح  إلى أنّ تلفت النظر مع ذلك ، و االتفاق عليها هذا األسبوع مّ التي تاآلليات الجديدة باللجنة الدولية ترّحب و  .يةالمستقبل



تحسين مساعدة الضحايا والنجاح و وتدمير المخزونات األلغام  إزالة، ومنها حرزةالم ملموسةالنتائج القاس بهذه اآلليات سيُ 
التعاون والمساعدة على الصعيد فعالية تعزيز و االتفاقية  التقّيد بالمحظورات والقواعد المنصوص عليها فيضمان في 

 قانونصكوك القانون الدولي اإلنساني و ال وثائقاالتفاقية و  بينوالترابط  تآزرُسبل ال تعزيز وينبغي في هذا الصددالدولي. 
 جداً إذ يبدو هذا األمر منطقيًا ، على أكمل وجهضمان استخدام الموارد من أجل قدر المستطاع حقوق اإلنسان ل الدولي
 أللغام.ل مكافحة الميدانيةالحقائق  يبّينذا النهج الذي هباللجنة الدولية وترّحب . خطة عمل مابوتو مع ما جاء في ويتوافق

 
حتى تتحقق  تدخر جهداً  أالبو التزامها بأال تحيد عن الثوابت  ،عالن مابوتو اليومفي إاالتفاقية، في د الدول األطراف وتجدّ 

ضمان تحويل هذه في جهودكم الرامية إلى  العاجللكم التوفيق  رجوون .األهداف واألغراض الرئيسية لالتفاقية بكاملها
 االلتزامات إلى نتائج ملموسة.

 
 


