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 البحرين
 

  : 2003التطورات الرئيسية منذ مايو   

 يتعلق بمعاهدة منع األلغام وهو ندوة     ًا حضرت مملكة البحرين ألول مرة اجتماع      2004في أبريل  
 .إقليمية حول قضايا عسكرية و إنسانية تحيط بالمعاهدة والتي عقدت في عمان باألردن            

  :1999التطورات الرئيسية منذ عام 

ن لص      و لكن  . 1996الح آل  قراربالمنع أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ عام        صوتت البحري
راد أم ال    ام المضادة لألف ن األلغ زون م ا مخ ان لديه ا إذا آ م تفصح عم ن ل زون . البحري بة لموقف مخ و بالنس

 .األلغام األرضية األمريكية في البحرين فهو غير معروف بعد العمليات القتالية في العراق
 

ام                  ية حظر األلغ ي إتفاق ن إل ة البحري م تنضم دول آما لم تصدر أي تصريحات رسمية بصدد موقفها        . ول
توبر عام            نذ أآ ام األرضية م نع األلغ ، عندما أبدى ممثلها دعم الحكومة للمعاهدة في الجمعية العامة 1998من م

م المتحدة      قادت إلي معاهدة منع األلغام ،  فإنها صوتت          و بينما  لم تشترك البحرين في عملية أوتاوا  التي          . 1لألم
ية العامة لالمم المتحدة منذ عام          لصالح آل مشروع      ه الجمع نع قامت ب رار للم ، بما فيها قرار الجمعية 1996 ق

تحدة          م الم ة لألم تاريخ    58/53العام اهدة حظر األلغام و نشرها                2003 ديسمبر    8 ب يذ مع ي تنف ذي يدعو إل  و ال
ال      ي مستوى الع ريل      . معل  حضرت دولة البحرين ألول مرة االجتماع المتعلق بإتفاقية منع األلغام    2004و في أب

 .عندما شارآت في  ندوة إقليمية حول قضايا عسكرية و إنسانية تحيط باإلتفاقية والتي عقدت في عمان باألردن
تاج و استيراد األلغام المضادة لألفراد ، و ستظل إحدى الدول التي ليس لأللغام                        ن قامت بان تقد أن البحري  و ال يع

  رصد تقرير عن األلغام2000ففي عام . األرضية أثرا واضحا بها حتى لو آان بها ألغام مدفونة مضادة لألفراد      
غمًا أرضيًا في البحرين ، و لكن وضع هذا المخزون           ل 3124األرضية ألول مرة أن الواليات المتحدة قد خزنت          

اب الحرب في العراق              ام          . 2غير معروف في أعق تأثرة باأللغ ن غير م ا لم يسبق  لمرصد األلغام       . والبحري آم
 . األرضية أن سجل أي مساهمة من جانب الحكومة في أي برامج دولية خاصة باأللغام
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 المراجع
 

 .1998 أآتوبر 20 بتاريخ GA/DIS/3116العامة لألمم المتحدة ، صحيفة رقم   اللجنة األولى للجمعية -1
 -F44650 – 99 من االلتماس رقم 5 ، مرفق رقم 1 ملحق – E أظهرت قيادة القتال الجوي بالقوات الجوية األمريكية ، قاعدة النجلي الجوية، قسم – 2

R007 " الميزانيات التي تم رصده للذخائر التي تم تخزينها " وعة مسبقا في جنوب غرب آسياتشغيل، و صيانة ، و دعم مواد احتياطي الحرب الموض
 . بفصائل تقع بالقرب من المنامة


