
 المملكة العربية السعودية
 

ام              ة حظر االلغ ى اتفاقي سعودية ال وفمبر   .لم تنضم المملكة العربية ال دول االطراف في      2004و في ن سعودية، ال  اخبرت ال
ة       "االتفاقية، آما   " دائما ما دعمت  "اتفاقية حظر االلغام بانها      رم روح االتفاقي ضا ان         .1"تراقب و تحت الوا اي اال ان رسميون ق

دا        السعودي ام في ظروف محددة ج وفمبر   .2ة ال تريد ان توقف خيارها باستخدام االلغ سئول عسكري    2005و في ن ر م ،اخب
 .3سعودي مرصد االلغام االرضية بان هذا الموقف لم يتغير

 
ا خ              ام في زغرب بكرواتي الل و قد ارسلت السعودية بعثة مراقبة الى االجتماع السادس للدول االطراف في اتفاقية منع االلغ

ة     2006آما حضرت اجتماعات اللجنة الدائمة لالتفاقية خالل مايو         .2005نوفمبر و ديسمبر     م تحضر     .،دون ان تلقي آلم و ل
و  ة خالل يوني ة الدائم سعودية اجتماعات اللجن سمبر  2005ال ذ دي سابقة من ع االجتماعات ال ا حضرت جمي و .2000، لكنه
لحة التقلي   ة االس ي اتفاقي ست طرف ف سعودية لي ؤتمر    ال ا حضرت الم ول االلغام،لكنه دل ح اني المع ا الث ة او بروتوآوله دي

ة       . 2005 نوفمبر 23السنوي للدول االطراف في هذا البوتوآول في   رار الجمعي ى ق سعودية عن التصويت عل و قد غابت ال
م  دة رق م المتح ة لالم وم  60/80العام ة ي ة االتفاقي روج عالمي ذي ي سنوا8 ال ي ال ت ف سمبر،آما فعل سابقة دي تج .ت ال م تن و ل

 .4السعودية او تصدر او تستخدم ابدا الغاما مضادة لالفراد، لكنها استوردت عدد صغير في الماضي ال زالت تحتفظ بة
 

ر المنفجرة                     ذائف غي اطق بوجود الق ة من         .و ال تؤثر االلغام عل السعودية على الرغم من تاثر بعض المن و يوجد بكل منطق
ام          .سالح المهندسين الغراض تطهير تلك القذائف عند الطلب       مناطق المملكة وحدة من      يج ع  1991و قبل و اثناء حرب الخل

وات التحالف                دريب و المعسكرات التي استخدمتها ق اطق الت ذة الوحدات الهندسية من ا شارك صحفيون من     .5طهرت ه آم
ر     ة غي ا المنظم ي نظمته ة الت ة التدريبي ي الورش اة ف وطن و الحي اض و ال ة صحف الري لحة و  "الحكومي ن االس ة م الحماي

 .2005حول اتفاقية حظر االلغام في البحرين في ابريل " اثارها
 

 التمويل و المساعدة
ان                        2005في   ام في لبن امج مكافحة االلغ ى برن ة سبعين الف دوالر امريكي ال ى  .6، قدمت السعودية معدات تطهير بقيم وعل

امج               ،قدمت  2005مدى ثالث سنوات انتهت بنهاية عام        ى برن ام ال السعودية ثالثة ماليين دوالر امريكي بمعدل مليون آل ع
غ خمسين الف     2006و في   .7مكافحة االلغام اليمني   ، ساهمت السعودية الول مرة بالتمويل لمكافحة االلغام في اذربيجان بمبل

سكانية في منطقت                    اطق ال ر المنفجرة من المن ر و اغستافا     دوالر امريكي، لتطهير االلغام و القذائف غي ل     .ي تيرتي اء حف و اثن
سفير     2006التسليم في اول فبراير     ل عن ال ة لمكافحة االلغام،نق دى      /  في الوآالة االذربيجاني سعودية ل ر، سفير ال حسن جعف

ا و في المجاالت                       ام في اذربيجان،آم ر االلغ ساعدة في مجال تطهي ديم الم الدة االستمرار في تق ة ب اذربيجان تعبيره عن ني
ام             .8نية و االقتصادية و االجتماعية    االنسا اثرة بااللغ دول اخرى مت الي و تقني ل سعودية دعم م دمت ال ابقة ق و في سنوات س

                                                 
 . ديسمبر3ابراهيم بن محمد العريفي، من وزارة الدفاع امام مؤتمر المراجعة االول لالتفاقية في نيروبي بكينيا يوم / آلمة العميد 1 
" 2004 اآتوبر 2005 28-22 السعودية و الكويت –تقرير مهمة "ر خدمة االمم المتحدة لمكافحة االلغام، ستنام سينج، مستشا/ السفير متقاعد 2 

  .قال المسئولون ربما نحتاج االلغام لحماية مواقع البترول او المواقع الدفاعية.،التقرير غير محدد التاريخ
     .2005 نوفمبر 29واتيا يوم نواف العتيبي من وزارة الدفاع في زغرب بكر/ مقابلة مع الرائد 3
  اخبر مسئولون سعوديون خدمة االمم المتحدة لمكافحة االلغام في اآتوبر.1108-1107 صفحة 2004انظر تقرير مرصد االلغام االرضية  4

السفير .  لديها مخزون صغير بان السعودية لم تستخدم ابدا الغام مضادة لالفراد على حدودها، و انها ال تنتج االلغام او تستوردها،و فقط2004
،التقرير " 2004 اآتوبر 2005 28-22 السعودية و الكويت –تقرير مهمة "ستنام سينج، مستشار خدمة االمم المتحدة لمكافحة االلغام، / متقاعد

  غير محدد التاريخ
 .1108 صفحة 2004انظر تقرير مرصد االلغام االرضية  5 
 . لبرنامج مكافحة االلغام اللبناني، الملحق ا2005التقرير السنوي المكتب الوطني لتطير االلغام ،  6 
 1108 صفحة 2004،و  تقرير مرصد االلغام االرضية 885 صفحة 2005انظر تقرير مرصد االلغام االرضية  7 
 يناير 21ربيجان،خبر بتاريخ ، نقال عن حكومة جمهورية اذ"السعودية تمنح خمسون الف دوالر امريكي لدعم مكافحة االلغام في اذربيجان" 8 

السعودية تمنح خمسون "و . 2006 مارس 20 ، تم الدخول الى الموقع بتاريخ int.reliefweb.www في صفحة االنترنت المعنونة 2006
 .2006 يناير 30وران االذربيجانية بتاريخ ،خبر من وآالة انباء ت"الف دوالر امريكي لبرامج تطهير االلغام في اذربيجان



ام                     . 9اليمن و لبنان و العراق    : مثل ين دوالر امريكي لمكافحة االلغ ة مالي الغ ثالث سعودي الب و قد استخدم جزء من التمويل ال
اجين      في تموي  2006 و الذي لم يجدد في       2002عام   ساعدة الن شطة م نح               .10 ل ان ام االرضية عن م م يعرف مرصد االلغ ول

 .2005سعودية لمساعدة الناجين خالل 

                                                 
 .1108 صفحة 2004،و  تقرير مرصد االلغام االرضية 885 صفحة 2005انظر تقرير مرصد االلغام االرضية  9 

 اغسطس 16بريد الكتروني من فايز محمد، مسئول العمليات و التدريب ببرنامج االمم المتحدة االنمائي في صنعاء باليمن، بتاريخ  10 
فايز محمد ،المستشار التقني /معلومة ماخوذة من قاعدة معلومات مكافحة االلغام اليمنية التي امدنا بجزء منها في بريدة االلكروني السيد .2005

 .ببرنامج االمم المتحدة االنمائي،صنعاء باليمن


