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 ليــــبــــيــــا
 

   :2003التطورات الرئيسية منذ مايو 

ي  ألول مرة أن بالده لم تقم أبدا بإنتاج أو استيراد األلغام المضادة                     2004في مارس       ، ذآر مسئول ليب
راد              ام المضادة لألف ا مخزونا من األلغ يس لديه ه ل راد ، و زعم أن دة غير حكومية     . . لألف نظمة جدي و أنشئت م

 .2004ظمة ضد األلغام في أوائل عام تسمى من
 

   :1999التطورات الرئيسية منذ عام 

ي آل مشروع         يا عن التصويت عل رار للحظر أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ   امتنعت ليب  ق
ام    اهدة حظر األلغام األرضية            1998ع نها شارآت في معظم اجتماعات مع وال توجد ميزانية قومية أو . ، و لك
يا، و لكن رصدت بعض أعمال إزالة األلغام التي تنفذ سنويا عن                          جه  ام في ليب از للتنسيق بالنسبة لمكافحة األلغ

ي و الجيش           اع المدن ام     . طريق الدف  مليون يورو  لليبيا من      2.5 ، رصدت إيطاليا في البداية مبلغ         2002ففي ع
ا                    يا ذآرت أنه ام ، و لكن إيطال ة األلغ يات إزال يام بعمل  أعادت تخصيص هذه األموال عندما لم تفى ليبيا          أجل الق

 .بالموعد المحدد لتقديم المعلومات عن آيف سيتم االستفادة من هذه األموال
 

 :سياسة منع األلغام  
 

ام                  نع األلغ اهدة م ي مع ية إل ية الليب يرية العرب م تنضم الجماه ريل      .  ل  ، آرر مسئول من       2004و في أب
لذي التزمته لوقت طويل و هو أن ليبيا تشجع تلك الدول التي لم تنضم بعد إلي                وزارة الخارجية موقف الحكومة ا    

اهدة أن تفعل ذلك، و لكن بالنسبة لها فهي ال تستطيع اإلنضمام إليها في هذا الوقت ألن المعاهدة ال تضع في           المع
ام بالنسبة للدول النامي                  ة األلغ تعلقة بإزال ية الم ية و الفن بار الصعوبات المال ة ، و ال تضع في االعتبار أيضا       االعت

و أضاف  . 1األعباء األمنية للدول ذات مناطق الحدود الواسعة و التي ال تمتلك وسيلة حماية أخرى سوى األلغام                 
ي الجهات التي زرعت             ام عل زع األلغ ي في ن ئولية األول ع المس ي أن تق يد عل ي التأآ ة إل ه توجد حاجة عاجل أن

 . 2الدول التي تلوثت باأللغاماأللغام األرضية ، أآثر  من  

يا عن التصويت في آل مشروع قرار للحظر أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ عام      1998وامتنعت ليب
تحدة                 م الم ة لألم ية العام رار الجمع يها ق ا ف تاريخ    58/53، بم آما تغيبت عن التصويت في     . 2003 ديسمبر    8 ب

"  ، قال الممثل الليبي أن ليبيا  1999بب امتناعها عن التصويت عام      و في تفسيرها لس      . 1997 و   1996عامي   
اوا علي أنه مجرد خطوة                                اق أوت رى اتف نها ت ام األرضية ، و لك ل و استخدام األلغ ن و نق تاج و تخزي تعارض إن

 . 3" أولى
تماما متزايدا بمعاهدة منع األلغام ، فقد شارآت ليبيا في عم                        يا اه د اهتمت ليب ك ، فق لية أوتاوا التي قادت    و مع ذل

ام آمراقب و منذ ذلك الحين قامت بحضور آل االجتماعات السنوية للدول األعضاء في                اهدة حظر األلغ ي مع إل
تثناء إجتماع عام         اهدة  بإس آما قامت بحضور معظم جلسات اللجان الدائمة ، بما فيها جلسة فبراير             . 2001المع

ريل      . 2004 ة إقليمية حول قضايا عسكرية و إنسانية تحيط بالمعاهدة  عقدت            ، حضرت ليبيا ندو     2004وفي أب
األردن     ان ب ناير   . في عم .  ، شارآت في اجتماعات إقليمية حول األلغام األرضية عقدت في تونس 2002وفي ي
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 .4 حث  ليبيا علي االنضمام إلي معاهدة حظر األلغام ة الدولية لمنع األلغام و آنداو تواصل الحمل

يا ليست    نها ترى أن هذه اإلتفاقية                          وليب دل ، و لك روتوآولها الثاني المع يدية أو ب ية األسلحة التقل  عضوا في إتفاق
ثر من معاهدة حظر األلغام و قامت بحضور المؤتمر السنوي الخامس للدول األعضاء في البرتوآول             ة أآ مالئم

 .5 2003الثاني المعدل في نوفمبر 
 

 ستخدام اإلنتاج ، والنقل ، والتخزين ، واال
 ، ذآر مسئول ليبي ألول مرة أن بالده لم تقم أبدا بإنتاج أو إستيراد األلغام المضادة لألفراد، و              2004في مارس    

راد                  ام المضادة لألف يا مخزون من األلغ ا حال يس لديه ا ل و ذآر مرصد األلغام في تقريره  في الماضي أن           . 6أنه
م يعرف عنها قيامها بإنتاج أو إستيراد           يا ل و .  األلغام المضادة لألفراد ، و لكن أفتِرَض إمتالآها لمخزون منها          ليب

تيراد ألغام من االتحاد السوفيتي السابق ، بما فيها ألغام من نوع                        يا قامت بإس  و  POMZ-2من المعروف أن ليب
POMZ- 2M    راد ناثرة المضادة لألف يا أي معلومات عن إمكانية تدمير هذه األلغ    . 7  المت تح ليب م ت وفي . ام و ل

ناير    ال مسئولون ليبيون لمرصد األلغام أن امتالك ، أو إستخدام ، أو نقل المتفجرات ، بما فيها األلغام              2002ي  ق
 . 8المضادة لألفراد ، محرم و يعاقب عليه تحت مظلة قانون العقوبات في ليبيا 

ام   ع مصر ع ناء صراعها م ام أث يا األلغ ن 1977وزرعت ليب ترة م ي الف ناء صراعها 1987 – 1977 و ف  أث
اد        ا أرضية حول آل من المواقع اإلقتصادية و القواعد العسكرية  الهامة                   . الحدودي مع تش ا وضعت ألغام  . آم

يها نتجت عن الحرب العالمية الثانية ، و أنها ال ترجع إلي                 ام ف يا أن مشكلة األلغ د ذآرت ليب حروب داخلية "و ق
 .9" أو أهلية

 
  و مكافحة األلغام مشكلة األلغام األرضية
اع وزارة الدف بقا ل ي الجنوب  ط يم ف ير حك نفجرة هي ب ير الم ام والقذائف غ ناطق المصابة باأللغ ثر الم إن أآ  ف

زالة   برق ، و الغ مال    ووط ي الش ازي ف ي غ يلة و بن ية و العج ام   .10 أجداب إن األلغ ية ف وزارة الخارج بقا ل و ط
لبيا عل              نفجرة أثرت س ية في طبرق و في آل مكان ، و رفعت                 األرضية والقذائف غير الم ي  مشروعات التنم

ي خطط البنية التحتية ، و                   ا أثرت أيضا عل ام ، آم ة األلغ ة إزال تاجه بسبب تكلف ترول و إن ة الكشف عن الب تكلف
 و ثالثة ماليين لغم أرضي موجودة 1.5و يقدر المسئولون أن هناك ما بين  .11الرعي و المشروعات الصناعية        

و يعتقد أن . 13و معظم حقول األلغام ليست محددة بعالمات     . 12و لكن ال مسح أو تقدير لمشكلة األلغام         في ليبيا ،    
ك المصنعة و المستخدمة من قبل آل من                            ية هي تل ية الثان تخلفة عن الحرب العالم راد الم ام المضادة لألف : األلغ

يا    وع            (ألمان ناثرة من ن ام ذات شظايا مت يا     ) -Sالغ ام   (، و إيطال وع     ألغ ة المتحدة     ) B-5من ن ألغام من  (و المملك
وع     و تتولى آل من. وال توجد ميزانية قومية أو جهاز للتنسيق فيما يتعلق بمكافحة األلغام في ليبيا        . MK.2 (14ن

دل و مرآز            اع و الع ي الدف اد الليب  وزارت و قد أنشئت منظمة    . 15 مسئولية الجوانب المختلفة لقضية األلغام     ني يجه
ية ج     دة تسمى منظمة ضد األلغام في أوائل عام          غير حكوم  القذافي للمنظمات   مؤسسةو هي جزء من      . 2004دي

 .16الخيرية 
ام تنفذ سنويا عن طريق سلطات الدفاع المدني والهيئة           ة األلغ ال إزال إن بعض أعم و طبقا لمسئول عسكري ، ف

ال نزع األلغام هذه ليست معل                  يجة أعم تابعة للجيش، و لكن نت  ذآرت  1999وفي عام   . 17نة للجمهور الهندسية ال
رامج التدريب لتحذير الناس من أخطار األلغام ، و لكن ليست هناك                        ام و ب ال التوعية باأللغ وم بأعم ا تق يا أنه ليب
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 .18معلومات متاحة أآثر من ذلك

ام      يا   2002وفي ع ام ، و مع ذلك فقد تم إعادة      2.5، خصصت إيطال ة األلغ يا إلزال ورو لليب يون ي ص  تخصي  مل
تقديم البيانات المطلوبة عن                               الموعد المحدد ل اء ب يا بالوف م ليب م تق ندما ل وال لصالح أنجوال و البوسنة ع ذه األم ه

 .19آيف تنوي استخدام األموال 
ارس  ي م بلغ 2004وف تثمار م ة خطط اس ية لمناقش ن ، وهي شرآة بريطان يا بمجموعة فيرجي  36 ، التقت ليب

ي مشروع الشرآة ،  يون دوالر ف نها مل ة يمك ناء حوامات جوي ام ، لب ع مؤسسة الباحثون عن األلغ بالتنسيق م
ا   د مواقعه ية و تحدي ام األرض د األلغ ح    .20رص ات مس ذه الحوام ية ه ي إمكان يكون ف ن  100و س ربع م تر م  م

 . 21األرض في الثانية 
 

 ضحايا األلغام و مساعدة الناجين 
ناك               ام أن ه وزارة الخارجية مرصد الأللغ يا من جراء إنفجار األلغام                 أخبر مسئول ب د سقطت في ليب  ضحايا ق

يانات  ع الب تاحة لجم ية م د آل نفجرة، و لكن ال توج ير الم م 22.والقذائف غ د ت ية فق تقارير الشرطة الليب بقا ل  و ط
ة وقعت ضحية لأللغام األرضية بين عامي           11845تسجيل     شخصا قتلوا  6749 ، بما فيهم     1995 ،   1940 حال

 .23ا  شخصا أصيبو5096و
ية في المستشفيات الحكومية بال مقابل لمواطنيها                  رعاية الطب يا ال دم ليب ويتلقى آل األشخاص ذوي اإلعاقة     . و تق

نفجرة       – ير الم ف غ ام والقذائ ن األلغ ن م يهم الناجي ا ف فيات     – بم ي مستش يل ف ادة التأه ية و إع رعاية الطب  ال
وفي عام  . 24ساعدة في الحصول علي فرص عمل     متخصصة ، و الدخول في جماعات الدعم االجتماعي ، و الم            

ام             2000 يا وافقت في ع واع عديدة من المساعدة ، بما فيها بناء مستشفيات               1998 ذآر أن إيطال ل أن ي تموي  عل
الج     م الع ي، و تقدي ر الليب ي و الصليب األحم ر اإليطال ع الصليب األحم تعاون م يا ، بال ي ليب ام ف لضحايا األلغ

ن  من  األلغام        بالرغم من البحث و اإلستعالم المكثف الذي قام و مع ذلك ، و   . 25في إيطاليا  إذا لزم األمر       للناجي
 .به مرصد األلغام في إيطاليا ، فال توجد أي معلومات متاحة أآثر مما ذآر
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