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 اإلمارات العربية المتحدة

   :2003التطورات الرئيسية منذ مابو   

شارآت اإلمارات العربية المتحدة فى اجتماع إقليمى يتناول أمورًا إنسانية وعسكرية تدور حول معاهدة حظر          
 ، وشارآت أيضَا فى االجتماع الخامس للدول المشارآة بهذه          2004األلغام ، وذلك بعمان فى األردن أبريل   

 عقدت الشبكة العربية لألبحاث حول         2003وفى ديسمبر    . 2003كوك فى سبتمبر    جمعاهدة والذى عقد فى بان ال
األلغام األرضية ومخلفات الحرب المتفجرة ورشة عمل فى الشارقة وهو أول اجتماع إقليمى يدور حول األلغام             

رى للمرة األولى أن        صرح مسئول عسك  2003وفى ديسمبر   . 1997األرضية فى الخليج منذ ديسمبر       
( وقد أسست اإلمارات العربية المتحدة      . اإلمارات العربية المتحدة ال تمتلك مخزونًا من األلغام المضادة لألفراد        

 ومازالت     2004فى جنوب لبنان ، والتى اآتملت المرحلة الثالثة منها فى مايو             ) عملية التضامن اإلماراتى     
 مليون  5 حوالى   قد طهروا    آان خبراء إزالة األلغام      2004 يونيو  بحلول والمرحلة الرابعة فى طور التخطيط ،            

 .متر مربع من أراضى جنوب لبنان    

   :1999التطورات الرئيسية منذ عام   

قامت اإلمارات العربية المتحدة بالتصويت لصالح آل قرار لألمم المتحدة بخصوص حظر األلغام وذلك منذ                      
ا لم تنتج أو تصدر أبدَا ألغامَا مضادة لألفراد ، وأعلنت ألول مرة فى        وقد أعلنت اإلمارات أنه   . 1996عام 

 50 أعلنت اإلمارات عن مساهمة تبلغ    2001وفى مايو   .  أنها ال تمتلك مخزونَا من األلغام      2003ديسمبر 
جين   مليون دوالر أمريكى إلعادة تطوير جنوب لبنان ، تتضمن ميزانية مفتوحة إلزالة األلغام ، ومساعدة النا        

 وفي   2001عملها فى أآتوبر   ) عملية التضامن اإلماراتى   (وقد بدأت . منها ، ودعم ثقافة تعليم مخاطر األلغام      
 مليون متر من األراضى في إطار        5 آان خبراء إزالة األلغام قد قاموا بتنظيف حوالى          2004منتصف يونيو  

 . هذه العملية 

 سياسة منع األلغام 

المجهود الدولى لمنع  " وقد أعلنت سابقَا أنها تدعم   . لمتحدة إلي معاهدة حظر األلغام    لم تنضم اإلمارات العربية ا   
قد أدلت اإلمارات بصوتها لصالح آل قرار لمنع األلغام تصدره األمانة                   و  . 1"األلغام األرضية المضادة لألفراد       

   والخاص بعالمية    35/58لمتحدة رقم   م ا بما فيها قرار الجمعية العامة لألم         ، 1996العامة لألمم المتحدة منذ عام      
وقد شارآت اإلمارات العربية المتحدة فى عملية أوتاوا        . 2003 ديسمبر 8وتطبيق معاهدة حظر األلغام فى    

فى    ( التى قادَت إلي المعاهدة ومنذ ذلك الحين شارآت آمراقب فى اجتماعين للدول األطراف فى المعاهدة         
ولم ترسل اإلمارات أبدَا ممثلين لحضور جلسات        ) . فى بانجكوك   2003 بجنيف ، وسبتمبر  2000سبتمبر 

وقد ذآر ممثل لالمارات العربية المتحدة فى خطبته للندوة اإلقليمية الذى                  . اللجنة الدائمة المقامة فى جنيف           
، أنه ال    2 2004 األردن فى أبريل   –يتناول موضوعات إنسانية وعسكرية حول معاهدة حظر األلغام بعمان            

 قامت   2003 ديسمبر 9-8وفى الفترة من   . د موانع أو أسباب لعدم االشتراك فى معاهدة حظر األلغام          توج
الشبكة العربية لألبحاث حول األلغام األرضية والمخلفات المتفجرة الناتجة عن الحرب ، والتى تقوم علي تقرير                  

رضية والمخلفات المتفجرة الناتجة عن          مرصد األلغام األرضية فى اإلمارات ، بعقد ورشة عمل حول األلغام األ              
الحرب فى الشارقة ، وذلك تحت رعاية الشيخ الدآتور سلطان بن محمد القاسمى ، عضو المجلس األعلى للحكم                            
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 شخصَا فى ورشة العمل هذه ، والتى آانت أول اجتماع       60وقد شارك أآثر من   . 3اإلماراتى وحاآم الشارقة    
 الدولية لمنع     حملة  وقد استخدمت ال     . 1997ة يعقد فى الخليج منذ ديسمبر       اقليمى يدور حول األلغام االرضي     

األلغام ورشة العمل هذه لدعوة آل قادة مجلس التعاون الخليجى لمساندة األهداف االنسانية لمعاهدة منع األلغام           
لعربية للمشارآة فى     وقد اختتم العمل بخطبة تضمت نداءَا للدول ا       . 4بأن يشارآوا فى تنفيذها فورَا دون تأخير   

آبرى المجالت     ) المنال(وقد قامت آبرى الصحف اإلماراتية مثل االتحاد والخليج والبيان وأيضَا                 . المعاهدة  
المحلية  بتغطية هذه الجلسات على نطاق واسع ، وخالل ورشة العمل قدم الجيش اإلماراتى فيلمًا وثائقيًا عن                           

 عقد مؤتمر حول إزالة األلغام تحت رعاية        2003 يناير  15وفى  . 5جهوده فى إزالة األلغام من جنوب لبنان       
ُ نشر مقال بجريدة االتحاد حول السياسة      2004 مارس  1وفى  . 6وزير الخارجية ، ورئيس لجنة الهالل األحمر         

لمقال    الجديدة التى تبنتها الواليات المتحدة بشأن األلغام األرضية والتى آشف عنها النقاب في السابق ، وانتقد ا            
وذآرت    . 7الواليات المتحدة ألنها تتعارض مع الخطوات التى اتخذتها آبرى الدول إلزالة األلغام نهائيَا              

 أعلن ممثل للجيش     2003وفى ديسمبر   . 8اإلمارات العربية المتحدة أنها لم تنتج أو تصدر ألغامّا مضادة لألفراد          
 . 9 األلغام ألول مرة أنه ال يوجد لدى اإلمارات مخزونَا من    

 مكافحة األلغام

شارآت اإلمارات العربية المتحدة فى برامج مكافحة األلغام الدولية فى مصر ، وآوسوفو ، ولبنان ،               
 مليون     50 ، أعلنت اإلمارات العربية المتحدة عن مساهمتها التى تصل إلى             2001وفى مايو   . 10وسريالنكا

نان ، وتتضمن مبلغا غير محددا إلزالة األلغام ، ومساعدة       دوالر إلعادة تطوير المناطق المحتلة من جنوب لب    
بعد نهاية مذآرة التفاهم بين      " عملية التضامن اإلماراتى    "و بدأت  .11الناجين ، وأنشطة تعليم مخاطر األلغام        

والتى خطط لها أن تبدأ على مرحلتين ،واآتملت         . 2001 أآتوبر 25اإلمارات العربية المتحدة ولبنان فى    
 .12 ، ومازالت المرحلة الرابعة قيد التخطيط        2004الثالثة منها فى مايو     المرحلة   

 لغم 62000 ، قام خبراء إزالة األلغام الذين تمولهم اإلمارات المتحدة بإزالة أآثر من                   2004 يونيو عام   بحلولو
 مليون   5  قرية من قرى لبنان ، وبلغت مساحة األراضى التى تم تـنظيفها حوالى             92و قذيفة غير متفجرة من   

 .13متر مربع  
 حاآم دبى وأصيب      قتل خادم لنائب2003لكن فى يناير   وتعتبر اإلمارات العربية المتحدة خالية من األلغام ، و    

 ب حفل صيد آانت تقيمه عائلة حاآمة           سائق وراآب عندما انفجرت السيارة التى آانوا يرآبونها فى موآ            
 .14 من الحدود الهندية    إماراتية فى صحراء آوليستان فى باآستان بالقرب        

ويساعد الهالل األحمر اإلماراتى األطفال الذين أصيبوا بإعاقات من جراء الحروب وقام ببناء مراآز إلعادة                     
 .15التأهيل فى القدس ، ونابلس ، وبيت الهيا          
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