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اإلمارات العربية المتحدة 

 

ملخص عشر سنوات 

 

ونكُهب قبيذ ثبإلػشاة ػٍ اهزًبيهب ثبنذخىل فُهب فٍ . نى رذخم اإليبساد انؼشثُخ انًزسذح فٍ يؼبهذح زظش األنغبو

وقذ صىرذ نصبنر كبفخ قشاساد اندًؼُخ انؼبيخ نأليى انًزسذح . يُبسجبد ػذَذح ػجش انسُىاد انقهُهخ انًبضُخ

ورقىو اإليبساد ثزًىَم رطهُش األنغبو وثقبَب األسهسخ انزٍ نى رُفدش ثؼذ فٍ خُىة . 1996زظش يُز انًؤَذح نم

". ػًهُخ انزضبيٍ اإليبسارٍ"ػجش يششوع  2001نجُبٌ يُز 

 

سياسة حظر األلغام 

 

نسًهخ يسئىل ثىصاسح انخبسخُخ اإليبسارُخ ل 2007صشذ فٍ َىفًجش . نى رذخم اإليبساد فٍ يؼبهذح زظش األنغبو

وافق , 2008وفٍ أكزىثش ( 1.)انذونُخ نسظش األنغبو أٌ اإليبساد خططذ نإلَضًبو نهًؼبهذح فٍ انًسزقجم انقشَت

( 2.)2009فٍ وصَش انخبسخُخ ػهً اسزقجبل وفذ يٍ انسًهخ انذونُخ نسظش األنغبو 

 

ثًب فٍ رنك , 1996و يُز صىرذ اإليبساد نصبنر كبفخ قشاساد اندًؼُخ انؼبيخ نأليى انًزسذح انًؤَذح نألنغب

. وانزٌ َذػى نزىسغ يؼبهذح زظش األنغبو ػبنًًُب ورطجُقهب ثبنكبيم, 2008دَسًجش  2فٍ  63/42قشاسهب سقى 

 

, 2008 و فٍ خُُُف فٍ َىفًجشازضشد اإليبساد كًشبهذ فٍ االخزًبع انزبسغ نذول أػضبء يؼبهذح زظش األنغ

( 3.)2009رًبػبد انهدُخ انذائًخ فٍ يبَى ونى رسضش اج. و رذنٍ ثأَخ رصشَسبدونكُهب ل

 

وفٍ زٍُ رصشَر ثؼض ( 4.)صشزذ اإليبساد أَهب نى رُزح األنغبو انًضبدح نألفشاد أو رسزخذيهب أو رصذسهب

فقذ وصهذ يؼهىيبد خالف رنك نًشصذ , انًسئىنٍُ ثأٌ اإليبساد نُس نذَهب يخضوٌ يٍ األنغبو انًضبدح نألفشاد

( 5.)آخشاألنغبو يٍ يصذس زكىيٍ 

 

ثًب فٍ رنك انجشورىكىل انخبيس , 2009فجشاَش  26أصجسذ اإليبساد ػضًىا ثًؼبهذح األسهسخ انزقهُذَخ فٍ 

ونكُهب نى رصجر ػضًىا فٍ انجشورىكىل انثبٍَ انًؼذل انخبص ثبألنغبو , ثقبَب انًزفدشاد يٍ انسشةانخبص ة

. األسضُخ

 

( 6.)ي ارفبقُخ انزخبئش انؼُقىدَخنى رىقغ اإليبساد ػم, 2009وززً األول يٍ َىنُى 
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، اإليبساد  2007َىفًجش  22حىاس يغ ػجذهللا انُمجً ، وصيش انشئىٌ انخبسجيخ ، فً انجحش انًيذ ،  .1

انخذيبد انًزؼهمخ ثبألنغبو . انؼشثيخ انًزحذح ػجشد ػٍ دػًهب نًؼبهذح حظش األنغبو كًجذأ 
نىا ويغئىنيٍ كجبس لب 2004ح فً عجزًجش ثبأليى انًزحذح ، أسعهذ يهًخ دػىح نإليبساد انؼشثي

انغفيش عبرُبو . أَه ال يىجذ رحفظبد جبدح حىل االَضًبو نهًؼبهذح ، نكُهب نيغذ راد أونىيخ 
انخذيبد انًزؼهمخ ثبألنغبو " جيذ عيُج يغزشبس  انخذيبد انًزؼهمخ ثبألنغبو ثبأليى انًزحذح 

(  فً رمشيش حىل سحهزه نخًظ دول )  2004ديغًجش  16" ثبأليى انًزحذح صيبساد انذػىح 

انحًهخ انذونيخ سعبنخ إنكزشوَيخ يٍ انغفيش  عبرُبو جيذ عيُج ٌ يغزشبس دثهىيبعً ، و
" ، اإليبساد انؼشثيخ انًزحذح ألشد أَهب رذػى  200فً .  2004أكزىثش  7نحظش األنغبو األسضيخ ، 

يُظًخ يشالجخ حمىق ) خطبة نًشالجً األنغبو " األفشاد  -انجهىد انذونيخ نحظش األنغبو ضذ"
يزشجى يٍ عفبسح اإليبساد ، واشُطىٌ ،  200أكزىثش  5يٍ وصيش انشئىٌ انخبسجيخ ، ( عبٌ اإلٌ

.  دي عً 
 

، انخطبة  2008أكزىثش  14خطبة يٍ انًجؼىس انذائى يٍ اإليبساد نأليى انًزحذح فً جُيف ،  .2

فً .  انحًهخ انذونيخ نحظش األنغبو األسضيخ نهمبء وصيش انشئىٌ انخبسجيخكبٌ اعزجبثخ نطهت يٍ 
اإليبساد انؼشثيخ انًزحذح كزجذ فً يبسط أٌ جذول انىصيش . ، انضيبسح نى رحذس  2009اغغطظ 

خطبة يٍ انًجؼىس انذائى يٍ اإليبساد نذي األيى انًزحذح . ال يضال يشغىال السرجبطبد يغجمخ
 .   2009يبسط  30فً جُيف ، 

 

 
َب انهمبء انغبثغ وانثبيٍ  نهذول حضش ػذدا يٍ نمبءاد يؼبهذح حظش األنغبو فً انًبضً يزضى .3

   2007واثشيم  2006، وانهمبءاد انذوسيخ نهجُخ انذائًخ فً يبيى  2007و  2006األطشاف فً 
 

 200َىفًجش  22حىاسيغ ػجذهللا انُمجً  وصيش انشئىٌ انخبسجيخ فً انجحش انًيذ ،  .4
5. . 

سعبنخ إنكزشوَيخ يٍ  .أَه نى يكٍ هُبن يخضوَبد  2004عكشربسيخ انذفبع أوضحذ فً عجزًجش  .6

كًب رى .  2004اكزىثش  7انغفيش عبرُبو جيذ عيُج ، انحًهخ انذونيخ نحظش األنغبو األسضيخ ، 
اإلػالٌ ػُه أيضب فً رمذيى نؼهً انحغًُ ، يغئىل ػغكشي إيبسارً فً وسشخ حىل يخبطش 

ٌ لجم انشجكخ ، رى رُظيًهب و 2003ديغًجش  9-8األنغبو وانجمبيب يزفجشاد نهحشوة ، انشبسلخ 
أخجش يغئىل سفض ركش  2006ػبو (  ة و ح ) انؼشثيخ نهجحش فً انهغبو و ثمبيب يزفجشاد انحشوة 

 اعًه انحًهخ انذونيخ نحظش األنغبو األسضيخ أٌ هُبن ثؼض انزخبئش واألنغبو انًضبدح نألفشاد      

7. . 
وق اإلَغبٌ  و األػًبل نهًضيذ يٍ انزفبصيم حىل عيبعخ انمُبثم انؼُمىديخ ، اَظش يشالجخ حك .8

األػًبل انًزؼهمخ حظش انزخبئش انؼُمىديخ عيبعخ انحكىيخ وانًًبسعبد ، انًزؼهمخ ثبألنغبو ،  
  251  -250، ص  2009ثبألنغبو ، كُذا ، يبيى 

 

 

 

 


