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 :2001التطورات الرئيسية منذ مايو 
 أعلن رئيس الوزراء أن مصر آانت تطلق برنامج وطني لتنمية الساحل 2001ف=ي م=ايو    

 . 2001من ناحية أخري لم تجتمع اللجنة القومية لأللغام منذ مايو         . الش=مالي متض=منا تطهير األلغام     
.  أدارت الواليات المتحدة األمريكية تدريبًا للمطهرين المصريين         2001 م=ايو وأغس=طس      وم=ا بي=ن   

 .2001آذلك ُرصد إحدى عشر ضحية جديدة لأللغام أو مخلفات الحروب خالل 
 

  :سياسة منع األلغام
مم  أخبرت مصر اللجنة األولي للجمعية العامة لأل       2001ل=م تنض=م مص=ر لمعاهدة منع األلغام وفي أآتوبر            

ويرجع ذلك للقصور ". موق=ف مص=ر س=يظل ال يتغ=ير علي الرغم من تقديرنا لألهداف اإلنسانية لالتفاقية         "الم=تحدة أن    
الخط==ير ف==ي االتفاق==ية وحق==يقة أنه==ا ال ت==أخذ ف==ي الحس==بان اه==تمامات مص==ر آم==ا وإخفاقه==ا ف==ي ال==تعامل م==ع جم==يع أوج==ه   

األلغام قد فشلت في مطالبة هؤالء الذين زرعوا األلغام في مصر           وبال=تحديد فق=د قالت مصر إن اتفاقية منع          . 1المش=كلة   
آذل=ك تص=ر مص=ر عل=ي حاج=تها إل=ي اس=تخدام األلغ=ام األرضية المضادة            . ف=ي الماض=ي ل=يكونوا مس=ئولين ع=ن إزال=تها           

 .2لألفراد لحماية حدودها 
  

 آانت تراجعا 2005 � 2001آم=ا أآ=د م=ندوب مص=ر أن اس=تراتيجية األمم المتحدة لمكافحة األلغام للفترة            
وف==ي آلم==ة ألقاه==ا أث==ناء مناقش==ات الق==رار الس==نوي لدع==م مكافح==ة األلغ==ام         . 1998ع==ن السياس==ة الت==ي ت==م تبن==يها ع==ام      

ل=م ت=أخذ ف=ي الحسبان حالة مصر آواحدة من    األرض=ية ذآ=ر الم=ندوب المص=ري أن اإلس=تراتيجية            
 .3 متوافقة مع هدفها ودورها األساسي أآثر الدول تضررا عندما جاءت لأللغام األرضية آما لم تكن

 
ولكن . 2001ه=ذا ول=م تحض=ر مص=ر االج=تماع الثال=ث لل=دول األط=راف في اتفاقية منع األلغام في سبتمبر                    

. 2001عضو في بعثة مصر الدائمة لدي األمم المتحدة في جنيف حضر االجتماعات متعددة الجلسات في يناير ومايو 
م=رة أخ=ري ع=ن التص=ويت علي قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة السنوي الذي                 امتنع=ت مص=ر      2001وف=ي نوفم=بر     

وق=د وقع=ت مص=ر اتفاقية األسلحة    .ي=روج لعالم=ية اتفاق=ية م=نع األلغ=ام وتنف=يذها آم=ا فعل=ت بإص=رار ف=ي ق=رارات س=ابقة              
وقد حضرت . بروتوآوالتها لكنها ومنذ ذلك الوقت لم تقم بأية خطوات للتصديق علي االتفاقية أو             1982التقل=يدية ع=ام     

مص=ر المؤتمر السنوي الثالث للدول األطراف في البروتوآول الثاني المضاف التفاقية األسلحة التقليدية آما حضرت                
ومصر عضو في مؤتمر نزع السالح      .  آمراقب 2001مؤتم=ر الم=راجعة الثان=ي التفاق=ية األسلحة التقليدية في ديسمبر             

من أجل دراسة أآثر    "  وفي آلمات ممثل مصر    -لسالح هو الملتقي األآثر مالئمة      وواص=لت ال=رأي ب=أن مؤتم=ر ن=زع ا          
من أجل معالجة � " ش=موال لموض=وع األلغ=ام األرض=ية ف=ي مل=تقى ال=تفاوض الدول=ي وال=ذي يرت=بط مباشرة بالمشكلة                     

 . 4القصور في اتفاقية أوتوا
 

                                                           
 � 4ص 10/10/2001 نيويورك   - آلم=ة الس=فير أحم=د أب=و الغ=يط مندوب مصر الدائم لدي األمم المتحدة                - 1

 .ترجمة غير رسمية وزعتها البعثة المصرية
 ص 2001 وتقرير مرصد األلغام األرضية 919 ص 2000 انظر تقرير مرصد األلغام األرضية - 2

999.  
/22 آلم=ة محم=ود م=بارك ف=ي مناقشات الجمعية العامة لألمم المتحدة حول المساعدة في مكافحة األلغام                    - 3

11/2001. 
 .ق نفس المصدر الساب- 4
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 : النقل � التخزين �اإلنتاج 
ج الحربي بعثة التقييم لخدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام أن تصدير     أخ=بر وزير اإلنتا    2000ف=ي ف=براير     

وف==ي مناس==بات عدي==دة أعل==ن  . 1988 بي==نما توق==ف اإلن==تاج ع==ام  1984األلغ==ام األرض==ية المض==ادة لألف==راد توق==ف ع==ام   
لي وحتى  وبالتا. مس=ئولين رس=ميين نف=س الموق=ف ولك=ن ل=م تصدر آلمات رسمية أو غير رسمية مكتوبة في هذا الشأن                     

م=ع ع=دم وج=ود دل=يل معل=ن م=تاح ب=أن مص=ر تص=نع أو تص=در ألغام=ا مض=ادة ألفراد في السنوات األخيرة فإن الموقف                      
المص=ري م=ن اإلن=تاج وال=تجارة ل=م يص=در مك=توبا آب=يان سياس=ة تقل=يدي آم=ا ل=م يك=ن هناك إعالن رسمي من الحكومة                       

 .لتنفيذه
ية تص==نيف مص==ر آمن==تج لأللغ==ام األرض==ية المض==ادة  وله==ذا الس==بب يواص==ل تقري==ر مرص==د األلغ==ام األرض== 

ويع=تقد أن مص=ر تملك مخزونا آبيرًا من األلغام المضادة لألفراد ولكن لن تقدم الحكومة أية تفاصيل قائلة أن                   . لألف=راد 
 .مثل هذه المعلومات تصنف ضمن أمن األراضي الوطنية

 
 :مشكلة األلغام 

وتقدر مصادر رسمية مصرية أن     . أرضي زرعت في البالد      مليون لغم    23تذآ=ر الحكومة المصرية عدد      
من اإلسكندرية إلي الحدود ( مل=يون م=تر م=ربع في المناطق الغربية         2480مل=يون لغ=م أرض=ي تؤث=ر عل=ي           16.7ه=ناك   

 مليون متر مربع في المنطقة 200 مليون لغم أرضي تؤثر علي 5.1و) آم من شواطئ البحر المتوسط30الليبية بعمق 
 - 20وق=د ذآر مسئولون رسميون مصريون آخرون أن نسبة     ).ش=به جزي=رة س=يناء وش=واطئ ال=بحر األحم=ر           (الش=رقية   

 . 5فقط من هذه األلغام األرضية هي فعال ألغام أرضية والباقي عبارة عن أنواع أخري من مخلفات الحروب  % 25
 

 وعدد قليل جدًا من 2001آذل=ك ل=م يح=دث أي مس=ح لمش=كلة األلغ=ام و مخلف=ات الح=روب ف=ي مص=ر خالل            
 أق=ام ثالث=ة مواطني=ن مص=ريين دع=وى قض=ائية أمام المحكمة       2000 ي=ناير    3وف=ي   . 6م=ناطق األلغ=ام مس=يجة أو معلم=ة          

اإلدارية ضد رئيس مصر ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزراء الخارجية والعدل والدفاع واإلنتاج الحربي 
 الحكومة السلبي بعدم إقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد تلك الدول والمال=ية مطالبي=ن المحكمة بأن تلغي قرار      

ويريد المواطنون أن تقاضي  الحكومة آال من ألمانيا وإيطاليا والمملكة . الت=ي زرع=ت األلغام في األراضي المصرية      
ت==ي أنفق==تها مص==ر عل==ي  الم==تحدة وإس==رائيل القتض==اء تكال==يف التطه==ير المس==تقبلي وتعوي==ض الض==حايا آم==ا واألم==وال ال   

 54 \ 3333رقم ( أصدرت المحكمة اإلدارية حكمها في هذه الدعوى    2001 م=ارس    13وف=ي   . عمل=يات تطه=ير س=ابقة     
بإج==بار الحكوم==ة المص==رية عل==ي إقام==ة ) 1972 لس==نة 47م==ن الق==انون 11ذاآ==رة الم==ادة (وأآ==دت ع==دم اختصاص==ها ) ق

 مطالبين بإلغاء حكم محكمة أول 2001حكمة اإلدارية العليا في إبريل وقد استأنف المواطنين الثالثة أمام الم. الدعوى 
آذل=ك نوقش=ت مجموع=ة من األسئلة حول الموضوع في لجنتي الشئون الخارجية واألمن القومي في مجلس                   . 7درج=ة   

 .8 2001الشعب ومجلس الشورى خالل أشهر مارس ومايو ويوليو وأآتوبر 
 

 : التخطيط والتنسيق 
 اللجنة القومية لإلشراف علي إزالة األلغام وتعمل هذه المجموعة          2000يس ال=وزراء ع=ام      أس=س ق=رار رئ=     

و ال توجد خطة مكافحة ألغام      . 9 2001وآ=ان أخ=ر اج=تماع للج=نة ف=ي مايو            . آجه=ة تنس=يق لمكافح=ة األلغ=ام ف=ي مص=ر           

                                                           
  .922 -921 ص 2000 أنظر تقرير مرصد األلغام األرضية - 5
 .2001 منظمة غير حكومية مقرها القاهرة ديسمبر � استنادا إلي مسح قام به مرآز مكافحة األلغام - 6
 .2/4/2002 لقاء مع أحد هؤالء المواطنين - 7
 .23/10/2001 و 31/7/2001 و 5/2/2001 جريدة األهرام اليومية القاهرة - 8
 .2002 مارس 22 يناير و 22 مقابلة تليفونية مع اللجنة القومية لإلشراف علي إزالة األلغام - 9
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 الجيش لكي تباشر    إنس=انية وطن=ية ف=ي مص=ر وجم=يع مؤسس=ات تطه=ير األلغ=ام يج=ب أن تس=جل وتطل=ب التص=ريح من                         
 زار مص=ر ف=ريق م=ن شخص=ين م=ن ش=رآة رونك=و لالستش=ارات للمس=اعدة في                     2002وخ=الل م=ارس وإب=ريل       . عمله=ا 

وق==د مول==ت الوآال==ة األمريك==ية لل==تعاون الدول==ي ه==ذه البع==ثة الت==ي زارت العدي==د م==ن  . وض==ع خط==ة مكافح==ة الغ==ام وطن==ية
وفي . 10كوم=ية لمناقش=ة موق=ف مكافح=ة األلغام في مصر          المس=ئولين الرس=ميين ف=ي وزارات مخ=تلفة وم=نظمات غ=ير ح             

الم==نظور الت==نموي للس==احل الش==مالي ف==ي مص==ر والتأث==ير الس==لبي لأللغ==ام    " نظم==ت اللج==نة القوم==ية مؤتم==ر  2001م==ايو 
 ". األرضية

 
وق==د أعل==ن رئ==يس ال==وزراء أن مص==ر آان==ت ت==بدأ ب==رنامج وطن==ي لتنم==ية الس==احل الش==مالي متض==منا التطه==ير 

وق=د أعل=ن أن الم=رحلة األول=ي من البرنامج     . تكنولوج=يا االستش=عار ع=ن بع=د بال=تعاون م=ع المج=تمع الدول=ي          وباس=تخدام   
آم=ا ق=ال أن هذه المشكلة بشكل رئيسي مشكلة وطنية وحلها يجب أن        . س=وف ت=بدأ بم=نطقة مح=دودة قري=بة م=ن الش=اطئ             

 مص=ر بخ=رائط تاريخ=ية لمناطق األلغام         آذل=ك ذآ=ر رئ=يس ال=وزراء أن ال=دول الص=ديقة أم=دت              . 11ين=بع م=ن مص=ر أوالً      
وقد أضاف أنه وفي آل األحوال فإن الحكومة المصرية الزالت بحاجة لمزيد من الخرائط والمساعدة الفنية               . األرضية

 .12باالستشعار عن بعد وتحت األرض
 

 : تمويل مكافحة األلغام
 749.000 و   2000العام المالي    دوالر أمريكي في     10.000أم=دت الوالي=ات الم=تحدة األمريكية مصر بـ          

 لتمويل برنامج تدريبي أشرفت عليه القوات المسلحة األمريكية ومعدات إزالة       2001دوالر أمريك=ي ف=ي الع=ام المال=ي          
 ورآ=ز عل=ي اآتش==اف األلغ=ام وإزال=تها والتوع=ية باأللغ==ام      15/8/2001 و 17/5/2001وق=د ت=م التدري==ب بي=ن    . مح=ددة  

 وبناء 2000 و1999وفي عامي  .  آذلك شمل التدريب ندوة حول القيادة والعمليات للقادة        .والرص=د وإدارة المعلوم=ات    
عل=ي طل=ب السلطات المصرية قيمت وزارة الدفاع األمريكية نظامين ميكانيكيين للتطهير في مناطق المعارك الحربية            

الر أمريك===ي ل===تمويل  دو980.000وق===د خصص===ت حكوم===ة الوالي===ات الم===تحدة األمريك===ية . 13الس===ابقة ق===رب العلمي===ن
ولم يكن هناك مساهمة دولية أخري .14الس=كرتارية الفنية للجنة القومية ولكن السلطات المصرية لم تطلب التمويل بعد           

ولم يتلق صندوق البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة لمصر مساهمات منذ تأسيسه        2001لمكافح=ة األلغ=ام ف=ي مص=ر عام          
وس=بب واحد ممكن لمعاناة مصر من    . ن=ية ألنش=طة مكافح=ة األلغ=ام ف=ي مص=ر             ول=يس ه=ناك ميزان=ية وط      .15 2001ف=ي   

نقص موارد مكافحة األلغام وهو الترآيز علي إزالة األلغام وحدها بدًال من وضع مكافحة شاملة تشمل الرصد والتقييم 
 .والتوعية باأللغام ومساعدة الضحايا

 
                                                           

 � مدي=ر ب=رنامج التطه=ير ف=ي ش=رآة رونك=و لالستش=ارات        -   pete owen و John Johnson مقابل=ة م=ع   - 10
 .28/3/2002القاهرة 

 أوردت الص==حف أن وزي==رة الش==ئون     وبع==د ذل==ك  6/5/2001 واألخ==بار  6/5/2001 ج==ريدة األه==رام  - 11
/5/7 األهرام � 2003 مليون دوالر وسوف يبدأ في 250الخارجية أشارت إلي أن المشروع سوف يتكلف   

2002 , Arabicnews.com  5/7/2002. 
 .6/5/2001عاطف عبيد آما ذآرت في جريدة األهرام بتاريخ . آلمة رئيس الوزراء د- 12
 : to walk the earth in safety مكتب الشئون السياسية العسكرية تقرير  � وزارة الخارجية االمريكية - 13

the united states commitment to humanitarian Demining November 2001.p40  . 
الس==كرتير األول الش==ئون السياس==ية والعس==كرية ، س==فارة .  Charles Dunne  مقابل==ة م==ع تش==ازلز دون - 14

 .27/1/2002ريكية في القاهرة الواليات المتحدة األم
متخصصة مكافحة األلغام في البرنامج اإلئتماني لألمم .   Judy Grayson  مقابل=ة مع جودي جرايسون  - 15

 وتص==ريح ص==حفي للدآ==تور ع==بد اهللا م==رزبان وآ==يل أول وزارة التخط==يط      17/1/2002 تون==س �الم==تحدة 
 .23/10/2001مأخوذ من جريدة الوفد اليومية بتاريخ 
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 : إزالة األلغام والبحث والتقدم المتعلقين بها
ا عدا عدد محدود من مشروعات إزالة األلغام ألغراض تجارية مثل السياحة واآتشاف البترول لم تبدأ     ف=يم 

ول==يس ه==ناك إحص==ائيات ح==ول   . 2002 أو 2001أو تنته==ي مش==روعات إزال==ة ألغ==ام أو مخلف==ات ح==روب أخ==ري ع==ام   
م األرضية من الشرآات الخاصة     الم=ناطق المطه=رة أو أع=داد األلغام ومخلفات الحروب المزالة توفرت لمرصد األلغا             

 .القائمة بإزالة األلغام
 

. وق=د آ=ان ه=ناك ع=دة م=بادرات ف=ي مص=ر ف=يما يتعلق بالبحث والتقدم في تكنولوجيا اآتشاف وإزالة األلغام                   
وآذل=ك استخدام أشعة   .16وم=ن بي=نهم اس=تخدام الموج=ات ف=وق الص=وتية م=ن مح=رك طائ=رة لتول=يد ض=غط يفج=ر األلغ=ام                  

 ميجا هيرتز الآتشاف األلغام 400وآذلك استخدام الرادار األرضي الثاقب عند . 17ة جاما لرصد األلغام نووية أو أشع
18 . 
 

 : تعليم خطر األلغام 
ويواصل األعالم المصري نشر    . ال توج=د ب=رامج توع=ية باأللغ=ام أو تعل=يم خف=ض خط=ر األلغ=ام ف=ي مصر                    

 وهو يحكي قصة 2001 األرض في السينمات المصرية عام وقد عرض فيلم يحمل اسم جحيم تحت. أخبار عن األلغام
ويستخدم المدنيون مناطق . مجموع=ة م=ن األش=خاص يذهبون لمناطق األلغام وتجربة معاناة الناس الذين يعيشون هناك            

 األلغ=ام بط=ريقة روتين=ية ف=ي ح=ياتهم اليوم=ية ف=ي الص=حراء الغربية حيث البدو الذين ال يعلمون أي المناطق ملغومة و                          
و في المناطق الشرقية يستخدم الناس المناطق الملغومة دون أن يعلموا .يستخدمون األرض للزراعة والرعي و السكن

  .19ما إذا آانت األرض ملغومة وذلك للعمل في أشياء مثل مشروعات الزراعة الجديدة والبنية التحتية
 

 : ضحايا األلغام
 أشخاص منهم قتلوا و3دث ألغام أو مخلفات حروب  حوا9 ضحية جديدة في 11 ُأخبر عن 2001في عام 

وآ==ان آ==ل . 20 ض==حية جدي==دة لأللغ==ام أو مخلف==ات الح==روب أخ==بر ع==نها    12 آ==ان ه==ناك 2000وف==ي ع==ام .  أص==يبوا 8
وق=د عان=ي ض=حيتين م=ن إص=ابات تتطل=ب الب=تر ف=ي حادثتي=ن منفص=لتين في           .  م=ن المدنيي=ن   2001الض=حايا الج=دد ف=ي      

وقد أخبر عن إصابة ستة أشخاص في منطقة الصحراء ). البحر األحمر( المنطقة الشرقية شهري سبتمبر ونوفمبر في
) حادثتين(وذل=ك م=ن س=تة ح=وادث ف=ي ي=ناير وم=ارس ويون=يو وأغس=طس             . الغرب=ية أربع=ة م=نهم تطلب=ت أص=ابتهم الب=تر           

اهرة و بعيدا عن المناطق  آم من الق60( في محافظة المنوفية 2001وقد وقعت الوفيات الثالث في أآتوبر      . ونوفم=بر   
والت==ي أحض==رت م==ن ) قذيف==ة مدفع==ية(ع==ندما ق==تل ثالث==ة رج==ال ع==ندما آ==انوا يفحص==ون قذيف==ة غري==بة ) الم==تأثرة باأللغ==ام

جزء من (الص=حراء الغرب=ية وق=د اس=تلم اثني=ن فق=ط م=ن الناجي=ن مس=اعدة مال=ية طارئ=ة م=ن مكت=ب الش=ئون االجتماع=ية                            
 جنيه مصري 200ي يران=ي بمحافظ=ة مط=روح وم=بلغ هذه المساعدة المالية يبلغ            ف=ي س=يد   ) وزارة الش=ئون االجتماع=ية    

وطبقا لمسح جري بواسطة مرآز مكافحة األلغام لم يتلق أي من الضحايا توعية باأللغام أو رأي        ).  دوالر 45حوال=ي   (

                                                           
 .16/5/2000 � جريدة األخبار - 16
 .14/11/2000 جريدة األهرام - 17
أآ=د المعه=د القوم=ي للبحوث الجيوفيزقية انه بالتعاون مع      . ف=ي حال=ة ال=رادار       . 31/10/2001 األه=رام    - 18

 .في اآتشاف آال من األلغام المعدنية والبالستيكية% 80الجيش حقق نسبة نجاح تصل إلي 
 م==نظمة غ==ير حكوم==ية مق==رها  �د مس==تمرة يق==وم به==ا مرآ==ز مكافح==ة األلغ==ام   مرتك==ز عل==ى عمل==ية رص== - 19

 .القاهرة
926 ص   2000أنظر مرصد األلغام األرضية     . 2000 لمعلومات عن الضحايا الذين أخبر عنهم عام         - 20

. 
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متاحة في مناطق عالم=ات تحذي=رية أو أس=يجة ف=ي م=ناطق الح=وادث وق=د تلق=وا رعاي=ة طب=ية ط=بقا للخدم=ات الص=حية ال                    
 .ويبدو أن هناك عدة حوادث ألغام لم يخبر عنها وخصوصا بين قبائل البدو في الصحراء الغربية . 21األلغام 

 
 : مساعدة الناجين 

لم تتغير خدمات وتسهيالت إعادة التأهيل والدمج االجتماعي واالقتصادي المتاحة 
فال توجد برامج تدريب مهني أو  . 22 2001للناجين من األلغام والمعاقين عبر مصر خالل عام 

وال تزال تصنيع أجهزة التقويم أنشطة تجارية مفردة فيما . توظيف في المناطق المتأثرة باأللغام 
 . فالمدنيين يجب أن يدفعوا ثمن األطراف الصناعية. عدا المراآز العسكرية 

 
ليس لهم دخول المستشفيات العسكرية فالمدنين . وتختلف الخدمات الصحية للضحايا المدنيين والعسكريين 

وت=تولى وزارة الص=حة ع=بر أقس=ام الط=وارئ ف=ي آل مستشفي              . ومراآ=ز إع=ادة التأه=يل أو جمع=ية المحاربي=ن القدم=اء              
وتخ=تلف خدم=ات الط=وارئ م=ن العاصمة إلي الضواحي وخصوصا في المناطق              . ال=رعاية الطب=ية للمدنيي=ن ف=ي مص=ر         

هزة حديثة وموظفين مدربين بينما في مناطق األلغام من الصعب أن نجد أجهزة حديثة            ففي القاهرة هناك أج   . الملغوم=ة 
وال توج=د م=نظمات غ=ير حكوم=ية أو م=نظمات دول=ية لديها برامج خاصة للناجين من األلغام في              . أو موظفي=ن مدربي=ن      

ج اإلنمائي لألمم المتحدة  ذآر ممثل البرنام2001وفي مؤتمر حول مشكلة األلغام في الساحل الشمالي في مايو    .مص=ر 
أن وزارة الص=حة واله=الل األحمر المصري قادرين علي توفير المساعدة لضحايا األلغام وعلي آل األحوال فقد ناشد                   

منظمة الصحة العالمية ووآاالت األمم المتحدة لمساعدة الناجين من األلغام في مصر 
23 . 

 
 : سياسة اإلعاقة وممارستها 

آما لم يكن هناك قرارات أو قوانين        . 2001رارات متعلقة بالناجين من األلغام خالل     ل=م تصدر قوانين أو ق     
 للمساعدة 2001ولم يتاح تمويل إضافي خالل . إعاق=ة ق=يد ال=نظر اقترحت أو نوقشت بواسطة اإلدارة خالل نفس العام            

. المجانية لألشخاص ذوي اإلعاقة    والذي أراد تأآيد الحق في الدمج وإعادة التأهيل          1975 لسنة   39ف=ي تنف=يذ الق=انون       
فللعسكريين نظامين أوال إذا آان     . وتخ=تلف الم=نح الحكوم=ية الت=ي يتلقاها الناجين من األلغام بين العسكريين والمدنيين                

تعويض ) تبعا للظروف(الضحية يعمل ضمن فريق إزالة وأصيب أو قتل بسبب عمله ، فسوف يتلقى الناجي أو أسرته 
ثان==يًا إذا ل==م يك==ن الض==حية يعم==ل ف==ي اإلزال==ة  .  دوالر أمريك==ي ومع==اش يع==تمد عل==ي م==دة خدم==ته 25000ق==د يص==ل إل==ي 

. وأص=يب أو ق=تل فس=وف يتلقى آل الرعاية الطبية بما فيها العالج بالخارج إذا آان ضروريا وبالمجان وآذلك المعاش           
 . دوالر أمريكي وليس له معاش80أما المدني فربما يتلقى تعويض عبارة عن 

 
 

                                                           
 القاه==رة ف==ي � جم==يع الب==يانات ف==ي ه==ذا القس==م والق==ادم م==أخوذة م==ن مس==ح أج==راه مرآ==ز مكافح==ة األلغ==ام  - 21
ت=ي األلغ=ام الرئيس=يتين ف=ي محافظ=ات مص=روفي محافظ=ات  أخ=ري مج=اورة له=ذه المناطق وتتلقي هذه                 منطق

الم=نظمة الغ=ير حكوم=ية أخ=بار ع=ن ح=وادث األلغام أو مخلفات الحروب من األعالم والمستشفيات ومصادر             
حية والمستشفي بعد ذلك يزور موظفي المرآز منطقة الحادث ويقابلوا الضحية أو عائلة الض     . محلية أخري   

ال==ذي يع==الج الض==حية ويق==ابلوا الش==هود ويرص==دوا المؤش==رات األخ==رى م==ثل العالم==ات ال==تحذيرية والتوع==ية     
 .وإعادة التأهيل والرعاية االجتماعية 

 .1004 و1003 ص 2001 انظر تقرير مرصد األلغام األرضية - 22
 ذآرت في تقرير أمم متحدة يطالب �دة  مساعد ممثل البرنامج االنمائي لألمم المتح    � أمي=ن الشرقاوي     - 23

 .Arabic News.com  7/7/2001 المساعدة لضحايا األلغام في مصر 
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  :2000التطورات الرئيسية منذ مايو 

وقد أنشئت اللجنة   . 2001اجتمع=ت اللج=نة القوم=ية لإلش=راف عل=ي إزال=ة األلغ=ام للم=رة األول=ي ف=ي يون=ية                         
 ضحية لأللغام ومخلفات الحروب تم      12اك  آما آان هن  . القوم=ية ص=ندوق تموي=ل إلزال=ة األلغام في الصحراء الغربية             

 . 2000رصدها عام
 

 :سياسة منع األلغام 
 صرح الممثل 2000ففي نوفمبر . ل=م تتغ=ير سياس=ة وم=بررات مص=ر لع=دم انض=مامها التفاقية منع األلغام                  

ادها لرؤية الدائ=م لمص=ر ل=دي األم=م الم=تحدة ب=أن مص=ر تواص=ل تمس=كها ب=نفس الموق=ف تج=اه اتفاق=ية أوت=وا بس=بب اف=تق                   
 آررت مصر ما سبق وأعلنته 2000وفي ديسمبر  . 24ت=تعامل بش=مولية م=ع آل النواحي ذات الصلة باأللغام األرضية           

وقد . 25م=ن أن األلغ=ام األرض=ية تم=ثل عنص=ر أم=ن هام للدفاع عن الحدود المصرية الشاسعة ضد التهريب واإلرهاب        
وقد تكرر هذا الموقف من ممثلي  . مؤتمر نزع السالح    واص=لت مص=ر الض=غط م=ن أج=ل مفاوض=ات ح=ول األلغ=ام في                  

وفي . 200026مص=ر في اجتماعات في نيويورك وجنيف وفي مؤتمر إقليمي حول األلغام عقد في جيبوتي في نوفمبر       
 الذي طالب  V 55/33 امتنع=ت مص=ر ع=ن التص=ويت عل=ي ق=رار الجمع=ية العام=ة لألم=م الم=تحدة رقم           2000نوفم=بر  

إضافة لذلك لم تتبني مصر مسودة قرار    . م=نع األلغ=ام آم=ا فعل=ت م=ع ق=رارات مماثل=ة في سنوات سابقة                بعالم=ية اتفاق=ية     
الجمعية العامة لألمم المتحدة حول مكافحة األلغام والذي يحث الدول علي مواصلة الجهد لتحجيم آثار األلغام األرضية 

 البعثة المصرية بتقديم إضافات لهذا القرار تضمنت        حيث بادرت . ودع=م ب=رامج تطهير األلغام وتقديم اإلعانة للضحايا        
آذلك . 27ف=ي أحدهما تشديد على  مشروعية استخدام األلغام لألغراض الدفاعية لكنها سحبت تلك اإلضافات في النهاية    

55\42وثيقة(عبرت مصر عن عدم رضائها علي تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول المساعدة في مكافحة األلغام 
\A (           وقد عبرت البعثة المصرية عن     . وخصوص=ا لهج=ة التشديد علي أهمية برامج التوعية باأللغام ومساعدة الضحايا

 . 28وجهة نظرها بأن برامج مكافحة األلغام يجب أن ترآز علي تطهير األلغام آأولوية أولي 
 

وقد حضر ممثل  . 2000و ل=م تحضر مصر االجتماع الثاني للدول أطراف اتفاقية منع األلغام في سبتمبر          
 ولكن لم  2000م=ن بع=ثة مص=ر ل=دي األمم المتحدة في جنيف اجتماعات اللجنة العامة حول تطهير األلغام في ديسمبر                     

 حض=ر ممثلي=ن ع=ن مص=ر االج=تماع السنوي            2000وف=ي ديس=مبر   . 2001يحض=ر أح=د االج=تماعات الالحق=ة ف=ي م=ايو             
 والقي آلمة حث فيها الدول التي زرعت   (CCW)سلحة التقليدية لم=راجعة ال=بروتوآول الثان=ي الملح=ق باتفاق=ية األ     

                                                           
 آلم=ة الس=فير أحم=د أب==و الغ=يط مم=ثل مص==ر الدائ=م ل=دي األم==م الم=تحدة أم=ام المناقش==ة العام=ة للج=نة األول==ي            24

 .6 ص 3/10/2000نيويورك . للجمعية العامة لألمم المتحدة 
اله==ا إس==ماعيل خ==يرت أم==ام الجمع==ية العام==ة لألم==م الم==تحدة ع==ند مناقش==ة الق==رار الم==تعلق بالمس==اعدة ف==ي    مالحظ==ات ق25

ت=م تلخ=يص ف=ي الب=يان الص=حفي للجمعية العامة      . 6/12/2000ن=يويورك  .   .A/55/44Lرق=م  . مكافح=ة األلغ=ام  
9843 /GA  6/12/2000 بتاريخ   . 

 . 17/11/2000السالح بوزارة الخارجية جيبوتي  مقابلة مع يوسف عمر نائب مدير إدارة نزع 26
ه==ذه . 2/1/2001 مراس==لة م==ن الس==فير أحم==د أب==و الغ==يط مم==ثل مص==ر الدائ==م ل==دي األم==م الم==تحدة ب==تاريخ       27

وقد . المراس=لة توج=د آذل=ك في النسخة األصلية العربية من آلمة مصر أثناء مناقشة مشروع مكافحة األلغام                 
ظ=ر مالحظ=ات قاله=ا إس=ماعيل خ=يرت أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة       آذل=ك أن  . ترجم=ت بواس=طة الباح=ث     

 وقد 6/12/2000، نيويورك  A /55/44 Lبخص=وص مس=ودة الق=رار ح=ول المس=اعدة ف=ي مكافح=ة األلغام        
 .6/12/2000 بتاريخ   GA /9843لخص في البيان الصحفي للجمعية العامة لألمم المتحدة 

 .2/1/2001الغيط ممثل مصر الدائم لدي األمم المتحدة بتاريخ  مراسلة من السفير أحمد أبو 28
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ه=ذا ول=م تص=دق مص=ر علي أي من بروتوآوالت     . 29الغ=ام ف=ي مص=ر عل=ي تقدي=م المس=اعدة الفن=ية والمادي=ة لتطه=يرها              
 .1981اتفاقية األسلحة التقليدية رغم توقيعها عليها عام 

وق==د راق==ب مرآ==ز . ريعية للس==نوات الخم==س القادم==ة  أقيم==ت االن==تخابات التش==2000وف==ي أآ==توبر ونوفم==بر 
مكافح==ة األلغ==ام الحم==الت االنتخاب==ية والح==ظ أن أي==ا م==ن المرش==حين ف==ي الم==ناطق الملغوم==ة ل==م يذآ==ر مش==كلة األلغ==ام أو   

 . التوعية باأللغام أو مساعدة الضحايا
 

 : التخزين� النقل �اإلنتاج 
 أن مصر لم تعد تصنع أو تصدر ألغام         1997منذ عام أعل=ن المس=ئولون المص=ريون وف=ي مناسبات عديدة و          

 أخ==بر مس==ئول رس==مي م==ن وزارة اإلن==تاج الحرب==ي أن تص==دير األلغ==ام األرض==ية  2000وف==ي ف==براير . مض==ادة لألف==راد 
وعلي أية حال وبالرغم من العديد من الطلبات        . 198830 بنما توقف التصنيع عام      1984المض=ادة لألف=راد توق=ف عام        

م=ن تص=نيع وتج=ارة األلغ=ام األرض=ية المضادة لألفراد لم يصدر مكتوبا آبيان سياسة تقليدي آما لم        ف=إن موق=ف مص=ر       
 .يكن هناك إعالن رسمي من الحكومة لتنفيذه

 
. وله=ذا الس=بب يواص=ل مرص=د األلغ=ام األرض=ية تص=نيف مص=ر آمن=تج لأللغ=ام األرضية المضادة لألفراد                   

لغ=ام األرضية المضادة لألفراد لكن المسئولين يرفضون بإصرار أن  ويع=تقد أن مص=ر تم=تلك مخ=زون ذو ش=أن م=ن األ              
 .يقدموا تفاصيل ذاآرين األمن القومي

 
 .مشكلة األلغام األرضية

وتقدر مصادر رسمية مصرية أن     .  مليون لغم أرضي زرعت في البالد        23تذآ=ر الحكومة المصرية عدد      
 5.1في الصحراء الغربية و   )  مل=يون م=تر مربع     2480( هك=تار    288.000 مل=يون لغ=م أرض=ي تؤث=ر عل=ي          16.7ه=ناك   

وق=د ذآ=ر مس==ئولون   . ف=ي الم=نطقة الش=رقية    )  مل=يون م==تر م=ربع  200( هك=تار  20.000مل=يون لغ=م أرض=ي تؤث=ر عل=ي      
فق=ط م=ن ه=ذه األلغام األرضية هي فعًال ألغام أرضية والباقي عبارة            % 25-20رس=ميون مص=ريون آخ=رون أن نس=بة          

و ل=م ي=تم مس=ح لمش=كلة األلغام األرضية ومخلفات          ).مخلف=ات ح=روب   (31جس=ام غ=ير الم=نفجرة     ع=ن أن=واع أخ=ري م=ن األ        
 .2000الحروب في مصر خالل عام

 
 : تمويل مكافحة األلغام والتنسيق 

 والذي أنشأ لجنة   2000 لسنة   750 أصدر عاطف عبيد رئيس الوزراء القرار رقم         2000ف=ي ش=هر إبريل      
ال=ة األلغام سميت اللجنة القومية إلزالة األلغام ويرأسها وزير التخطيط والتعاون            م=تعددة ال=وزارات لإلش=راف عل=ي إز        

وه=ي واح=دة م=ن التوص=يات القل=يلة الت=ي نف=ذت م=ن قائم=ة طويل=ة م=ن التوص=يات وض=عتها بعثة تقييم األمم                              .32الدول=ي   
. 2000 للمرة األولي في يونيو وتجتمع اللجنة مرة في الشهر بعد أن اجتمعت. 2000المتحدة لخدمة األلغام في فبراير 

                                                           
 .12/12/2000 آلمة السفيرة فايزة أبو النجا ممثلة مصر الدائمة في األمم المتحدة في جنيف بتاريخ 29
 .22 ص23/2/2000-9 خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام في مصر 30
 .922 � 921 ص -2000مرصد األلغام األرضية  أنظر تقرير 31
 منظمات غير حكومية 3 وزارة والجيش وثالث محافظات إقليمية و14 عضوية هذه اللجنة تشمل علي 32
 . لمزيد من التفاصيل924 ص 2000 أنظر تقرير مرصد األلغام األرضية �
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وق=د ش=كلت اللجنة خمس مجموعات عمل هي التمويل والتخطيط والتكنولوجيا والتوعية والقانون آما أوصت بتأسيس                 
 . 33قاعدة معلومات للمساعدة في وضع العناصر األساسية الستراتيجية قومية إلزالة األلغام 

 
.  أعلن رئيس اللجنة القومية د     2000ففي يونية   .  المانحة   و اللج=نة القوم=ية مس=ئولة ع=ن ال=تعامل مع الدول            

أحم=د ال=درش وزي=ر التخط=يط وال=تعاون الدول=ي للص=حف أن ص=ندوق تموي=ل إلزال=ة األلغ=ام م=ن الص=حراء الغربية قد                  
 قال الوزير الدرش أن اللجنة آانت تعمل علي برنامج تنمية أولي لمنطقة الشمال الغربي  2000وف=ي أآتوبر    . 34أنش=ئ 
وق=د ن=اقش الوزي=ر دعم إزالة األلغام في مصر مع ممثلي المانحين واألمم المتحدة خالل         . 35لم=تأثرة باأللغ=ام األرض=ية     ا

 .36 وفي محادثات ثنائية مع السفير اإليطالي في القاهرة ووزير الخارجية السويسري 2000نوفمبر 
الر أمريكي إلي مصر في شكل    مليون دو  1و5 تق=وم الوالي=ات الم=تحدة بتقديم         2002 ،   2001وف=ي عام=ي     

مس=اعدة ثنائ=ية للتطه=ير وق=د ق=ام ممثلي=ن ع=ن الس=فارة األمريك=ية وهيئة المعونة األمريكية والقيادة العسكرية المرآزية                   
 . لتنسيق وترتيب أولويات آيفية استخدام المساعدة2000األمريكية بزيارة للقاهرة خالل يونيو 

 
آذلك . تدريب علي تطهير األلغام والتوعية باأللغام وإدارة المعلومات وت=تجه الوالي=ات الم=تحدة إل=ي تقدي=م       

س==تقدم مع==دات تش==مل مع==دات حماي==ة ف==ردية للمطهري==ن وأنظم==ة حواس==ب آل==ية ومس==اعدة فن==ية لدع==م عمل==يات التطه==ير      
. 37 والتطهير وربما يتم اختبار و إمداد تكنولوجيا لالستكشاف    . وعمل=يات المرآزين الوطني واإلقليمي لمكافحة األلغام      

وقد مولت دولة اإلمارات العربية المتحدة مشروعات زراعية تشمل تطهير ألغام بواسطة الجيش المصري في مناطق 
وآذل=ك ذآ=ر أن اللج=نة القوم=ية تستكش=ف طرق تفعيل مذآرة تفاهم بين مصر وروسيا تمت                   . 38العلمي=ن وغ=رب س=يناء     

 وقد عرضت مصر إرسال . 39 وتشمل تعاون في مجال تطهير األلغام 2000سنة 
 

 . 40 ولكن ذلك تأجل ألسباب غير معلومة 2000العمل في أآتوبر 
 
 

                                                           
دآتور أحمد الدرش وزير  تصريح صحفي لل   � القاه=رة    � معلوم=ات حص=ل عل=يها مرآ=ز مكافح=ة األلغ=ام              33

التخط=يط وال=تعاون الدول=ي ملخ=ص للمانحي=ن ع=ن مجهودات مصر لمكافحة األلغام ، غير مؤرخ ولكن ذآر          
 .9/10/2000في ملخص 

 لم تدخل مساهمة    2001وحتي يوليو   .  ال=برنامج اإلنمائ=ي لألم=م المتحدة يساعد في إنشاء صندوق تمويل              34
ل=برنامج اإلنمائ=ي لألم=م المتحدة إلي مرصد األلغام األرضية ومنظمة        ب=ريد إلكترون=ي م=ن ا       -إل=ي الص=ندوق     

 . 8/7/2001مراقبة حقوق اإلنسان مؤرخ 
 تص==ريح ص==حفي للدآ==تور أحم==د ال==درش وزي==ر التخط==يط وال==تعاون الدول==ي ف==ي ملخ==ص للمانحي==ن ع==ن         35

 .9/3/2000غير مؤرخ ولكن ذآر في ملخص . مجهودات مصر لمكافحة األلغام 
 .18/1/2001القاهرة . أسامة الفولي مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي . د لقاء مع 36
 خطة جمهورية مصر العربية � القيادة المرآزية األمريكية التطهير اإلنساني لحكومة الواليات المتحدة 37

 السكرتير األول للشئون السياسية � وآذلك لقاء من ريتشارد دون 1/5/2001بتاريخ . 2002لعام 
 .18/1/2001 بتاريخ �لعسكرية بالسفارة األمريكية بالقاهرة ا

 � خطاب من وزارة الخارجية اإلماراتية إلي مرصد األلغام األرضية ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان 38
 .5/10/2000واشنطون 

 .18/1/2001 القاهرة �أسامة الفولي .  مقابلة مع د39
 . 11/1/2001 بيروت �ي لنزع األلغام بلبنان  مقابلة مع العميد جورج صوايا المكتب الوطن40
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 :تطهير األلغام
 أعلنت مصر توقف عمليات تطهير 2000ففي فبراير . ترت=بط إزالة األلغام في مصر بالتنمية االقتصادية         

 األلغام استمرار عمليات تطهير األلغام ولكن في يونيو من ذات العام رصد مرآز مكافحة. األلغام بسبب نقص التمويل
بواس==طة الج==يش ف==ي ج==نوب العلمي==ن لتطه==ير مس==ار ت==رعة الحم==ام و الم==ناطق المح==يطة به==ا ألغ==راض ال==زراعة وق==د      

 2000اس=تمرت عمل=يات تطه=ير األلغ=ام بواس=طة الشرآات التجارية بالقرب من مصادر البترول والمعادن خالل عام          
 . 41ل عدد األلغام أو األرض المطهرة من األلغام ومخلفات الحروب وليس هناك تفاصيل متاحة حو

 
 : التوعية باأللغام 

التوع=ية باأللغ=ام للس=كان المدنيي=ن مح=دود إل=ي أقص=ي ح=د ف=ي آال المنطقتين المتأثرتين بألغام وفي مناطق                   
 السائحين وشرآات إيجار وه=ناك نق=ص ف=ي التوع=ية العام=ة باأللغ=ام ومعلومات السالمة للسائحين والمرشدين               . أخ=ري 

الس=يارات ف=ي الص=حراء الغرب=ية وم=ناطق ال=بحر األحم=ر آم=ا ول=يس ه=ناك ص=ناعة وآل=ية واس=عة ال=توزيع للمعلومات                             
و بع=ض الس=فارات األجنب=ية ف=ي مص=ر تح=ذر مواطن=يها م=ن مخاط=ر األلغام ومخلفات الحروب في المناطق                 .  الم=تاحة 

 .التي يتردد عليها السائحين
 

 المرآز الوحيد التي يقوم بتعليم      � أنش=طة التوع=ية باأللغ=ام التي يقوم بها مرآز مكافحة األلغام              وق=د توقف=ت   
وقد واصل اإلعالم المصري إلقاء الضوء علي موضوع األلغام في مصر .  بس=بب نق=ص ال=تمويل    �والتوع=ية باأللغ=ام     

وقد عينت وزارة   . تكنولوج=يا التطهير    م=ع أخ=بار ح=وادث األلغ=ام و اج=تماعات اللج=نة القوم=ية ومجه=ودات ف=ي مج=ال                      
اإلع=الم الت=ي تس=يطر عل=ي اإلذاع=ة والتل=يفزيون آرئ=يس لمجموعة العمل حول التوعية باأللغام ومساعدة الضحايا في                   

 .اللجنة القومية

 
  :األلغام ضحايا

وقد . 42 ح=وادث ألغ=ام أو مخلفات حروب علي األقل           6 ض=حية جدي=دة لأللغ=ام رص=دت م=ن            12آ=ان ه=ناك     
توف=ي خمس=ة أف=راد نت=يجة له=ذه الح=وادث الت=ي وقع=ت ث=الث م=نها ف=ي الم=نطقة الش=رقية م=ن مص=ر وثالث=ة في المنطقة                                  

امرأة (وقد شمل عدد الضحايا سبعة أطفال وخمسة بالغين         . الغرب=ية واح=دة م=نهم وقع=ت عل=ي الح=دود المص=رية الليبية              
 ضحية فإنه من 37 التي سجل فيه   1999ا عن عام     انخفاض 2000وبي=نما يس=جل ع=دد الضحايا عام         ) . وأربع=ة رج=ال   

وطبقًا لمسح قام   . الص=عب الحصول علي معلومات شاملة عن الضحايا فيما يبدو أن هناك بعض الحوادث غير مسجلة               
وهذا . ب=ه مرآ=ز مكافح=ة األلغ=ام ل=م يك=ن ه=ناك عالم=ات تحذي=رية أو حواج=ز ف=ي الم=ناطق الت=ي وقع=ت ف=يها الحوادث                                

 أن أح==د م==ن الض==حايا ل==م ي==تلقى تعل==يم توع==ية باأللغ==ام ه==م أو ع==ائالتهم و ل==م ي==تلقوا أي تعوي==ض م==ن    المس==ح آذل==ك ذآ==ر
 .الحكومة بعد إصابة الضحية أو وفاته

 

                                                           
 .2000 مسح بواسطة مرآز مكافحة األلغام في المناطق الملغومة خالل عام 41
 عام  � القاه=رة    � جم=يع الب=يانات الالحق=ة ف=ي ه=ذا القس=م م=أخوذة م=ن مس=ح أج=راه مرآ=ز مكافح=ة األلغ=ام                            42

وتتلقي هذه المنظمة  . جاورة لهذه المناطق   ف=ي منطقت=ي األلغ=ام الرئيس=يين في مصر وفي محافظات م             2000
غ=ير الحكوم=ية أخ=بار ع=ن ح=وادث األلغ=ام أو مخلف=ات الح=روب م=ن األع=الم والمستشفيات ومصادر محلية                    

وبعد ذلك يزور موظفي المرآز منطقة الحادث ويقابلوا الضحية أو عائلة الضحية والمستشفي الذي              . أخ=ري 
ا المؤش=رات األخ=رى م=ثل العالم=ات ال=تحذيرية والتوع=ية وإعادة              يع=الج الض=حية ويق=ابلوا الش=هود ويرص=دو         

 . التأهيل والرعاية االجتماعية
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 : مساعدة الضحايا
و يمل==ك العس==كريين . ت==بقى خدم==ات الط==وارئ للعدي==د م==ن ض==حايا األلغ==ام ومخلف==ات الح==روب غ==ير مالئم==ة  

وي==تلقى بع==ض المدنيي==ن .  وض==ع االس==تعداد للح==وادث ذات الض==حايا العس==كريينع==ربات ط==وارئ وش==بكة اتص==االت ف==ي
حيث يتلقى الضحايا العسكريين الرعاية     . خدمات طوارئ من العسكريين ولكن الخدمات الطبية الالحقة تكون منفصلة         

 .في المستشفيات العسكرية و الموجودة في جميع المحافظات في مصر
رات طويل=ة ل=نقلهم لمستشفي تستطيع التعامل مع احتياجاتهم الطبية فبعض        وعل=ي المدنيي=ن أن ين=تظروا لف=ت        

 . آم ليتلقوا الرعاية الطبية100الضحايا المدنيين يسافروا لما يصل إلي 
وال ت=زال دف=ع ثم=ن األجه=زة التعويض=ية معت=برا مسئولية الضحية المدنية بينما الضحايا العسكريين يتلقون           

اك شرآات لتصنيع أجهزة التقويم في مصر فإنهم يصنعون منتجاتهم فقط لمن يستطيع أن         وبينما هن . أجه=زتهم بالمجان  
 .يدفع ثمنها

 
 :سياسة اإلعاقة وممارستها 

 دوالر 27000حوال===ي ( جن===يه مص===ري  100.000وقع===ت وزي===رة الش===ئون االجتماع===ية ميزان===ية ت===بلغ      
ولم يكن مذآورا ما إذا آانت هذه األموال . 43 ل=تعويض ض=حايا األلغ=ام ومخلفات الحروب         2000ف=ي ع=ام     ) األمريك=ي 

 .لضحايا سابقين أم لحاالت جديدة أو آيف سيتم توزيعها
ويخ=تلف المع=اش ج==دًا م=ن العس=كريين إل==ي المدنيي=ن فتح==ت ال=نظام العس=كري يمك==ن  أن يتلق=ي الض==حايا أو         

ب أن يتقدموا لمكتب الشئون أم=ا الض=حايا المدنيين فيج  .  دوالر أمريك=ي م=ن الحكوم=ة     25000ع=ائالتهم م=ا يص=ل إل=ي         
االجتماع=ية التابعي=ن له بطل=ب ال=تعويض ويج=ب أن يقدم=وا ال=تقارير الطبية ثم ينتظروا المكتب ليحقق الحادثة وحالتهم         

 . دوالر أمريكي80الحالية قبل منحهم أي تعويض وقد يصل مبلغ التعويض للضحايا المدنيين إلي 
  

                                                           
  )28/8/2000جريدة األخبار  (43
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 :1999التطورات الرئيسية منذ  مارس 
 قام  2000 ف=براير  م=نوهة ع=ن نق=ص ال=تمويل وف=ى            األلغ=ام  عمل=يات إزال=ة      2000 ف=براير  ف=ي أوقف=ت مص=ر     

UNMAS)        المتحدة األمم مصر، وقد أخبرت مصر فيبمهم=ة تقييم  )  الم=تحدة لألم=م  ال=تابع   األلغ=ام جه=از العم=ل ض=د 
قدت ، آما وعُ  األلغام إلزالة شكلت مصر لجنة وطنية      2000 إبريللغامًا مضادة لألفراد، وفى     أنه=ا ال تن=تج أو تص=در أ        

 األرضية األلغام وقد سجل مرآز مكافحة 2000 إبريل في القاهرة   في األرضية   األلغام ح=ول    اإلقليم=ية ال=ندوة العرب=ية     
 .1999 عام في ضحية الغام أرضية مخلفات حروب 37

 
 .األلغامسياسة منع 

 فيلم تأخذ   " المتحدة إن المعاهدة     األمم أمام   مصري، وقال مندوب    األلغامم تنضم مصر إلى معاهدة حظر       ل= 
 44" ظ==روف معي==نة ف==ي األرض==ية األلغ==ام الدف==اع ع==ن ال==نفس، بم==ا ف==يه اس==تخدام     ف==ياالعت==بار ح==ق ال==دول المش==روع   

 الدول في زرعتها التي األلغ=ام  ال=ة إلز م=ن ال=دول   قانون=ي واعترض=ت مص=ر عل=ى المع=اهدة ألنه=ا ل=م توف=ر تعه=د مل=زم            
 .األخرى

 الدفاع عن النفس وحماية الحدود والدفاع     في المضادة لألفراد تلعب دورًا مهما       األلغامآم=ا وت=رى مصر أن       
 أن تكون موجودة    ينبغي األرضية   لأللغام م=نع تهري=ب المخ=درات وتق=ول مصر إن البدائل             اإلرهاب=ية و  ض=د الهجم=ات     

وذلك .  وت=رى آذل=ك أن ال=بدائل الحال=ية مقص=ورة عل=ى الدول ذات القدرات العسكرية المتقدمة               حظ=رها  ف=ي ق=بل ال=نظر     
 .45 متطلبات الدول األمنيةفي بالتوازن إخالليخلق 

متنع==ت ع==ن التص==ويت عل==ى ق==رار الجمع==ية العام==ة لألم==م  ا الت==يآان==ت مص==ر واح==دة م==ن ال==دول العش==رين و 
 إزاء آم==ا امتنع==ت .1999 األول م==ن ديس==مبر ف==ي األلغ==امع==اهدة حظ==ر  يدع==و إل==ى عالم==ية موال==ذي B 54/54الم==تحدة 
 م==رة أخ==رى ع==ندما منع==ت األلغ==امر ظ==وظه==رت معارض==ة مص==ر لمع==اهدة ح. 1998، و1997 عام==يت مماثل==ة راق==را

 إبريل 4، 3 يومي القاهرة في عقدت التي أوروب=ا  -أفريق=يا  لقم=ة    الختام=ي  اإلع=الن  ف=ي ص=ياغة مؤي=دة للمع=اهدة وردت        
2000. 

، وقدمت صياغة ضعيفة تحث على األلغاموأص=رت عل=ى ح=ذف توص=ية بانض=مام ال=دول إلى معاهدة حظر              
 األلغام لمرصد آلماني رسميوقال مسؤول . 46 التقل=يدية، م=ع أنه=ا ليس=ت دولة طرفاً       األس=لحة  اتفاق=ية    إط=ار  ف=ي الجه=ود   

                                                           
 آلم=ة الس=فير أحم=د أب=و الغ=يط س=فير مص=ر ل=دي األم=م الم=تحدة نيويورك آتفسير للتصويت في اجتماع           -  44

 . 8/11/1999يورك  نيو�اللجنة األولي للجمعية العامة لألمم المتحدة 
 ه==ذه المواق==ف ت==م التعب==ير ع==نها م==رارًا ف==ي لق==اءات م==ع ع==الء عيس==ي مدي==ر إدارة ن==زع الس==الح ب==وزارة -  45

 ولق=اء مع سليمان عواد نائب مساعد الوزير بوزارة الخارجية المصرية  � 8/4/2000 القاه=رة   �الخارج=ية   
وف=ي تفسير تصويت  . 5/10/1999يورك  ولق=اء م=ع الس=فير أحم=د أب=و الغ=يط ف=ي ن=يو            2000 ل=ندن م=ارس      �

الجمع==ية العام==ة األم==م ح==ول األلغ==ام األرض==ية المض==ادة لألف==راد وال==ذي بع==ثة جمهوري==ة مص==ر العرب==ية عل==ي ق==رار 
 وهو مستند سياسة صادر عن وزارة الخارجية المصرية في نوفمبر 6/11/1998أصدره السفير محمود آارم بتاريخ 

1998. 
 4 � 3 تح=ت رعاي=ة منظمة الوحدة األفريقية واالتحاد األوربي ، القاهرة   �أورب=ا  /فريق=يا أة  قم= �ع=الن القاه=رة   إ -  46

ويفيد المسئولون الرسميون المصريون أن ذلك يقوي اإلعالن بجعل إشارة واضحة        . 80 : 76 المقاطع   2000 إب=ريل 
 وزارة � مقابلة مع عالء عيسي -تها لتطه=ير األلغ=ام وواج=ب تلك الدول المسئولة عن زرع األلغام في المساعدة إلزال      

 .8/4/2000 القاهرة �الخارجية المصرية 
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 المص==ري أس==فًا ش==ديدًا للموق==ف وروب==ياأل تأس==ف م==ثلما ه==و ش==أن ال==دول األخ==رى أعض==اء االتح==اد ألمان==يااألرض==ية أن 
 .47 حول الموضوعالعلني شكل من أشكال الحوار أيبرفض 

 األرضية األلغام حول   اإلقليمية الندوة العربية    في األلغاماستمر موقف مصر المعارض لمعاهدة حظر       و قد   
 ضمان عدم شمول يف، ونجح=ت مصر  2000 إب=ريل  11-9 القاه=رة،  ف=ي  مق=ر جامع=ة ال=دول العرب=ية     ف=ي  عق=دت   الت=ي 

لكن التوصيات احتوت تبن مؤتمر نزع السالح آمنبر مناسب         . األلغام ذآ=ر لمعاهدة حظر      أيتوص=يات المؤتم=ر عل=ى       
 الذين األرضية األلغام الحملة الدولية لمنع أعضاءنى  وقد عُ .األرضية األلغام مش=كلة    إزاءلل=تفاوض ح=ول نه=ج ش=امل         

 والمؤي==دة للمع==اهدة م==ثل اليم==ن والم==نظمات غ==ير   باأللغ==امعرب==ية الم==تأثرة حض==روا المؤتم==ر ب==أن وجه==ة نظ==ر ال==دول ال  
 لم رسمي عن هذه المناسبة قال مسؤول     صحفيوفى تقرير   . الختامي البيان   في ج لم تدر  حاض=رة  ال اإلقليم=ية الحكوم=ية   

 .48 تنظيم المؤتمرفي دور أييذآر اسمه من وزارة الخارجية المصرية إن الحكومة لم تلعب 

1999 مايو في األلغام معاهدة حظر في االجتماع األول للدول األطراف فيم تشارك مصر آمراقب هذا ول
، حول تكنولوجيا العمل لمكافحة     األلغام، وق=د حض=رت واح=دا م=ن االج=تماعات متعددة الجلسات المتعلقة بمعاهدة منع                 

 . جنيففي 2000 مايو في األلغام

 السنوي المؤتمر   فيس=لحة التقل=يدية، إال أنه=ا ش=ارآت آمراقب            اتفاق=ية األ   ف=ي ورغ=م أن مص=ر ليس=ت ط=رفًا          
 1999 ديسمبر في)  األرضيةاأللغام( التفاقية األسلحة التقليدية الثاني ال=بروتوآول المعدل  ف=ي األول لل=دول األط=راف     

 ن==زع  أوس==ع ح==ولإقليم==ية األرض==ية، بترتي==بات األلغ==ام (الثان==ي جن==يف وت==ربط مص==ر المص==ادقة عل==ى ال==بروتوآول ف==ي
 الم==نطقة الش=رقية ت==تفق م==ع متطل==بات ال==تحديد والوض==ع عل==ى الخ==رائط،  ف==يالس=الح والس==الم، وتق==ول إن حق==ول األلغ==ام  

 .49 الصحراء الغربية ليست آذلكفي األلغام، لكن الثاني البروتوآول فيالواردة 

 إلى األلغاممكافحة  المتحدة لاألمم، أشارت خدمة 2000 فبراير في مصر فيوفى تقريره حول مهمة التقييم 
 فهي الصحراء الغربية فييج وبخاصة ي والتساأللغام محدودة فيما يتعلق بالعالمات التحذيرية تعليم حقول إجراءاتأن 

 ف==ي ل==م تك==ن مح==ددة بش==كل فع==ال وذل==ك  فالم==ناطق المأمون==ه أو الم==ناطق المطه==رة أو المش==تبه ف==يهال==م تج==ر بش==كل فع==ال
 . 50 تم معاينتهاالتيالمناطق 

 على الحدود األلغ=ام  بمعلوم=ات ت=تعلق بحق=ول        األلغ=ام  الم=تحدة لمكافح=ة      األم=م ذل=ك ل=م ي=زود ف=ريق خدم=ات           آ
 .51المصرية خالل مهمة البعثة 

 
 : والنقلاإلنتاج

 1997، ومنذ عام    52 لألفراد المضادة   األرضية لأللغام من=تجًا ومص=درًا ذو ش=أن         الماض=ي  ف=ي آان=ت مص=ر     
 ع=دة مناس=بات، وف=ى المح=افل العام=ة وف=ى االجتماعات مع دعاة حمالت       ف=ي لق=ول  دأب المس=ؤولون المص=ريون عل=ى ا       

                                                           
آذلك عبر دبلوماسي  . 11/4/2000 م=ن الس=فارة األلمان=ية في القاهرة بتاريخ    األرض=ية  خط=اب لمرص=د األلغ=ام    -  47

 .10/4/2000بريطاني عن وجهات نظر مشابهة أثناء مقابلة في السفارة البريطانية في القاهرة بتاريخ 
 .11/4/2000رويترز بتاريخ .  مصر تحت النار بسبب سياسة األلغام األرضية المضادة لألفراد -  48

 .8/4/2000 مدير شئون نزع السالح بوزارة الخارجية المصرية بتاريخ � مقابلة مع عالء عيسي -  49

 .  23 ص 2000 يوليو �غام لجمهورية مصر العربية تقرير بعثة تقييم مكافحة األل:  خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام -  50

 .11 ص 2000 يوليو �تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام لجمهورية مصر العربية :  خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام -  51

1993 � 1992حدث دليل علي التصدير مؤرخ في وأ. 879 : 877 ص 1999 والتصدير السابقين أنظر تقرير مرصد األلغام األرضية اإلنتاج لتفصيالت حول -  52

. 
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 األرضية األلغام لمرصد مصري، وقد قال مسؤول لألفراد المضادة األلغ=ام الخط=ر، إن مص=ر ل=م تع=د تن=تج أو تص=در              
 .53"لألفراد المضادة األرضية األلغامإن مصر ال تنتج أو تصدر : "2000 إبريل في

: 2000 فبراير   في زارت مصر    التي األلغام المتحدة لمكافحة    األممع=ثة التقي=يم التابعة لخدمة       خ=برت ب  ُأولق=د   
 قال إن التصدير الذي الحربي اإلنتاج، وهو موقف أيده وزير     ) المضادة لألفراد  األلغ=ام (إن مص=ر ال تص=در أو تن=تج          "

 .54"1988 عام في اإلنتاج بينما توقف 1984توقف عام 

 إنتاج مكتوب من قبل مصر، يعلن أن   رسمي بيان سياسة    أيت الم=تكررة فإنه ال يوجد        رغ=م الطل=با     و ولك=ن 
 . قد توقفالألفراد المضادة األلغاموتصدير 

 العربية المتحدة، أورد آتيب تسويق من شرآة اإلمارات في IDEX 99 إديكس العسكري المع=رض    و ف=ي  
 لألفرادلغام مضادة أ للبيع بما فيها     األلغام من   أنواع عدة    للص=ناعات الكيماوية، وهى شرآة تديرها الدولة،       هليوبول=يس 
 60 و 100 صندوقين سعة في البالستيكية المتفجرة من هذين النوعين األلغام وقد عرضت T/79 و   T/78من نوعى   
 عن ناإلعال جديد أو على استمرار النقل، فإن إنتاج، وم=ع أن آتي=بات التس=ويق ليست دليًال على    55 التوال=ي لغم=ًا عل=ى    

 . يمكن أن يبدو وآأنه مثل نية لتصدير السالحدولي عسكري معرض فياأللغام 

 
 :التخزين

، لكن ليس هناك تفاصيل متاحة لألفراد المضادة األرضية األلغاميفترض أن لدى مصر مخزونًا ضخمًا من 
ألسباب تتعلق باألمن  خان=ة المعلومات السرية      ف=ي  أن أي=ًا م=ن م=ثل ه=ذه المعلوم=ات تص=نف               مص=ري وق=د ق=ال مس=ؤول       

 .56الحربي

 
 :االستخدام

 والمهربين اإلرهابيين للدفاع عن حدودها، والحماية من األلغامذآرت مصر مرارا إنها تحتاج إلى استخدام     
 وذآرت  .األلغام زراعة   في األخ=رى، لك=ن ليس واضحًا إذا ما آانت مصر منهمكة بشكل نشط               اإلجرام=ية والنش=اطات   

 بعض المناطق في قد زرعت   األرضية األلغاملمكافحة األلغام أن تقارير غير مؤآدة تشير إلى أن           المتحدة   األممخدمة  
ويؤآد 57الحدودي=ة األخ=رى نت=يجة مخاوف أمنية والجهود الرامية إلى منع التهريب والنشاطات األخرى غير القانونية                 

 في تتفق مع االلتزامات الدولية الواردة  زرع=تها مص=ر لهذه األهداف،  الت=ي  األلغ=ام المس=ؤولون المص=ريون  أن جم=يع     
 زرعت فيها األلغام التي للمناطق الفعلي وال يمك=ن التثب=ت م=ن ه=ذه الحق=يقة أو تحديد الموقع               . األس=لحة التقل=يدية    اتفاق=ية 

 .58حديثًا حيث تبقى مثل هذه المعلومات سرية ألسباب تتعلق بأمن الدول

                                                           
 .8/4/2000 مدير شئون نزع السالح بوزارة الخارجية المصرية بتاريخ � مقابلة مع عالء عيسي -  53

 .  21 ص 2000 يوليو �تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام لجمهورية مصر العربية :  خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام -  54

 الذي عقد في مرآز أبو ظبي الدولي للمعارض ، 1999عل=ي الكتيب الذي يعدد األلغام األرضية المضادة لألفراد بواسطة أحد الحاضرين لمعرض إديكس   حص=ل  -  55

 .1999 مارس 14:18 العربية المتحدة من اإلمارات

 .8/4/2000 مدير شئون نزع السالح بوزارة الخارجية المصرية بتاريخ � مقابلة مع عالء عيسي -  56

 .  9 ص 2000 يوليو �تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام لجمهورية مصر العربية :  خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام -  57

 .8/4/2000 مدير شئون نزع السالح بوزارة الخارجية المصرية بتاريخ � مقابلة مع عالء عيسي -  58
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 :األرضية األلغاممشكلة 
 ومخلفات الحروب فإن األرضية األلغ=ام ف ف=يه مص=ر أح=يانًا بأنه=ا م=تأثرة بش=دة م=ن            توص=  ال=ذي  الوق=ت    ف=ي 

الم=ناطق األآ=ثر تأثرًا تعد قليلة الكثافة السكانية إال أن خطط التنمية وتوسيع البنية التحتية ستجلب السكان والسياح إلى                 
 .59األلغامقرب أآثر من مناطق 

 19.7 مليون لغم و 17,3 مصر، ما بين فيلغم قد زرعت     مل=يون    23وذآ=رت الحكوم=ة أن م=ا ال يق=ل ع=ن             
 إحصائية وتس=تند هذه األرقام إلى تقديرات        60 الم=نطقة الش=رقية    ف=ي  مل=يون لغ=م      5.1 الم=نطقة الغرب=ية، و     ف=ي مل=يون لغ=م     

 .61 1999 وعام 1983 بين عام المصري قام بها الجيش التيلجهود التنظيف السابقة 

 - ارتدادية انشطاريةألغاما الصحراء الغربية ف=ي  يع=تقد أنه=ا موج=ودة    الت=ي  لألف=راد  المض=ادة  األلغ=ام وتش=مل   
 المضادة للدروع تشمل ألغامًا ألمانية األلغ=ام ، ويع=تقد أن    MK.2، وألغام=ًا بريطان=ية م=ن ن=وع            S آسألمان=ية م=ن ن=وع       

RIEGALMINE 43 ،TELLERMINE 35 ،TELLERMINE 42 و ،TELLERMINE 43  وألغام=ًا ،
 أن مستوى تحديد األلغام المتحدة لمكافحة األمم، وتذآر خدمة 62MK 7 ، وMK 5 نيةبريطا و. V-3 و B-2 إيطالية

 .63 منطقة الصحراء الغربيةفي ملغومة محدودة للغاية بأنها والمناطق المشتبه األلغام لحقول إشاراتووضع 

، وألغاما تشيكية PMNمن نوع  لألفراد روسية مضادة ألغاما المنطقة الشرقية في الم=زروعة   األلغ=ام تض=م   
 المتحدة  األمموتذآر خدمة   . M/71 64 المص=رية المض=ادة للمرآ=بات        واأللغ=ام ،  PP-Mi-Sr لألف=راد ارتدادي=ة مض=ادة     

 في األلغامبالنسبة لحقول : وهى تقول65" األلغام ح=وادث  ف=ي  الرئيس=ي  المتس=بب    ه=ي  PMN أن الغ=ام     األلغ=ام لمكافح=ة   
 يمكن لأللغام فإن سجالت وخرائط متاحة اإلسرائيلي القوات المسلحة المصرية والجيش  زرعتهاالتيالمنطقة الشرقية 

 منطقة  في الم=نطقة الش=رقية، م=ع أنهما أآثر وضوحًا منه            ف=ي  األلغ=ام تس=ييج حق=ول      وم=ا زال تحدي=د و     . االع=تماد عل=يها   
 .66 الغالبفي إصالح حاجة إلى فيالصحراء الغربية محدودين أو 

 وتقول  رُاس=ب للمس=ؤولين المص=ريين غير دقيقة ومبالغ فيها آثي          ن ت الت=ي  لأللغ=ام م الض=خمة    يع=تقد أن األرق=ا    و
 التقارير في الصحف أو   في الواردة   -مثل الثالثين مليون  - اإلجماليةإننا نعتبر األرقام    "وثيقة لوزارة الدفاع البريطانية     

 .67" مصر تعتبر تقديرات مبالغًا فيهافي األلغاماألخرى حول مشكلة 

 والوثائق المشابهة للفرقة الثامنة التابعة      أفريقيا فيتق=ود وث=ائق الفيالق األلمانية       : "وق=ال مس=ؤولون ألمان=يون     
 في الصحراء الغربية في مليون لغم أرضى موجودة  2 مل=يون إل=ى      1.5 حوال=ي  إل=ى االس=تنتاج ب=أن        البريطان=ي للج=يش   
 .68"مصر

 مليونًا، 23أن=ه ع=ندما تذآ=ر الحكوم=ة المص=رية رقمًا مثل       ف=ي إن التفس=ير األق=رب الخ=تالف األرق=ام يتم=ثل        
 .األرضية األلغام، وليس فقط إلى (UXO) ر لم تتفجالتي األجسامفإنها تشير حسبما يبدو إلى جميع 

                                                           
 .  3 ص 2000 يوليو �تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام لجمهورية مصر العربية :  خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام -  59

 .5/4/1999 اللواء أحمد حازم أمام لجنة األمن القومي في مجلس الشعب المصري بتاريخ ألقاها آلمة -  60

 .  10 ص 2000 يوليو �لعربية تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام لجمهورية مصر ا:  خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام -  61

 . نفس المصدر السابق-  62

 .11 نفس المصدر السابق ص -  63

 2000 لحكومة الواليات المتحدة األمريكية خطة جمهورية مصر العربية ألعوام اإلنسانيالتطهير " المتحدة حول مصر و القيادة المرآزية األمريكية األمم تقرير -  64

 . 11 ص 2000تقرير بعثة مكافحة األلغام لجمهورية مصر العربية بتاريخ يوليو : ة األمم المتحدة لمكافحة األلغام وخدم". 13/7/1999 � 2001 �

 .  11 ص 2000 يوليو �تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام لجمهورية مصر العربية :   خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام - 65

 . نفس المصدر السابق-  66

  . 31/3/1998ات أمدتها مراسلة لوزارة الدفاع البريطانية بين هاري آوهين ودآتور جون ريد وزير الدولة للقوات المسلحة بتاريخ  معلوم-  67

 .11/4/2000 خطاب لمرصد األلغام األرضية من السفارة األلمانية بالقاهرة بتاريخ -  68
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 أزاله==ا الت==يفق==ط م==ن الم==تفجرات % 20 أن دول==ي اج==تماع ف==ي مؤخ==رًا مص==ري عس==كريوق==د ق==ال مس==ؤول 
 المتحدة لمكافحة   األمم، وأخبرت الحكومة المصرية بعثة خدمة       69ة آانت ألغامًا     من الصحراء الغربي   المصريالجيش  
 وهذه النسب تعززها    .70 ألغ=ام أرضية فعًال      ه=ي  الص=حراء الغرب=ية      ف=ي  األرض=ية    األلغ=ام م=ن   % 25 للتقي=يم أن     األلغ=ام 

 لذلك .71راء الغربية ضخمة من مخلفات الحروب أزيلت من الصح       أعدادا تظهر   الت=ي  واإلحص=ائية الب=يانات المص=ورة     
 3.5 وف=رها المس=ئولون المص=ريون يمك=ن أن يك=ون ه=ناك ما بين                 الت=ي  اإلجمال=ية  واألع=داد ية  ئووباس=تخدام النس=ب الم=     

 لألف==راد المض==ادة األرض==ية األلغ==ام الص==حراء الغرب==ية، ويمك==ن أن يك==ون ع==دد    ف==ي ماليي==ن لغ==م أرض==ى   5مل==يون و 
 .ة للمرآبات المضادباأللغاموبوضوح أقل بكثير مقارنة 

 
 :مسح وتقييم

 ونشرت ما توصلت 2000 فبراير 23 -9 بمهمة تقييم لمصر بين األلغام المتحدة لمكافحة األممقامت خدمة 
 ومخلف==ات األلغ==ام لمش==كلة الوطن==ي وال ي==بدو أن الحكوم==ة المص==رية قام==ت بمس==ح عل==ى الص==عيد .2000 يول==يو ف==يإل==يه 

 في والثاني بالق=يام بمس=ح ألث=ر األلغ=ام عل=ى المستويين األول       األلغ=ام ة   الم=تحدة لمكافح=    األم=م الح=روب وتوص=ى خدم=ة       
ال يعتبر  " إن مسح األثر على المستوى األول        األلغام المتحدة لمكافحة    األمموتقول خدمة   . 72م=نطقة الصحراء الغربية     
 سجالت دقيقة تتعلق   م=نطقة الص=حراء الغرب=ية نت=يجة ع=دد الس=كان المحدود وعدم وجود               ف=ي مناس=بًا لجم=ع المعلوم=ات       

 العظمى للسجالت األغلب=ية  ف=إن  األلغ=ام  الم=تحدة لمكافح=ة   األم=م ووفق=ا لخدم=ة     . 73 " ومخلف=ات الح=روب    األلغ=ام بمش=كلة   
 .74الموجودة المتعلقة بنشاطات حقول األلغام قد وفرت للحكومة المصرية

 

 :األلغامتمويل مكافحة 
، آم==ا ان==تقدت مص==ر االس==تجابة األلغ==امعدة عل==ى إزال==ة طلب==ت مص==ر دعم==ًا مال==يًا دول==يا واس==ع ال==نطاق للمس==ا 

 تقديم مساعدة ذات شأن، ال سيما دول الحلفاء والمحور السابقين وقال أحد المصادر إن             ف=ي البطي=ئة للمانحي=ن الدوليي=ن       
قل عن  العلمين المساهمة بما ال يفي المزروعة األلغامالحكومة المصرية طلبت من الدولة الغربية المسؤولة عن زرع 

قال . وفض=ًال ع=ن ذل=ك وف=ى مقابلة مع صحيفة األهرام ويكلى المصرية    . 75األلغ=ام  مل=يون دوالر لنش=اطات إزال=ة         142
 التي مليون لغم 21.9 إلزالة مليون دوالر 250 حواليإن مصر تحتاج إلى "الج=نرال أحم=د ح=ازم قائد سالح الهندسة        

 250 حول الحاجة إلى الحالي إن التصريح األلغاملمتحدة لمكافحة  ااألمموأآد خدمة . �76 أراضيهافيما زالت مدفونة 
 تنف=ير بع=ض   ف=ي  آ=ان له أث=ره     - مؤش=رات واض=حة ح=ول تفاص=يل ال=تكلفة     أيمل=يون دوالر للتغل=ب عل=ى المش=كلة دون     

                                                           
آذلك أعلن العقيد دآتور مصطفي هذه النسبة في المحاضرة التي ألقاها . المصرية أثناء مقابلة معه  تص=ريح للعق=يد دآ=تور ع=بد الحم=يد مص=طفي من وزارة الدفاع       -  69

  .11/4/2000 : 9أمام الندوة اإلقليمية العربية حول األلغام األرضية في القاهرة 

 .  12 - 11 ص 2000 يوليو �لعربية تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام لجمهورية مصر ا:  خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام -  70

 .11/4/2000 : 9 مقابلة مع العقيد دآتور مصطفي ومحاضرة ألقاها  -  71
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 ف==ي األلغ==ام تنس==يق مباش==ر م==ن ق==بل األم==م الم==تحدة بالنس==بة ل==تمويل مكافح==ة   أيه==ذا وال يوج==د 77" المانحي==ن المحتملي==ن
 .78مصر

 قدمت وزارة   1996 عام   ففي،  األلغام إلزالة لمصر   المساعداتوق=د قدم=ت حكوم=ة المملك=ة الم=تحدة بع=ض             
 دوالر أخرى عام 166.000آما قدم مبلغ . األلغامدوالر لشراء معدات إزالة 850.000 مبلغ (DFID)التنمية الدولية 

199879. 

م==تحدة أيض==ًا جم==يع الخ==رائط والس==جالت التاريخ==ية وب==ناء عل==ى طل==ب الحكوم==ة المص==رية، قدم==ت المملك==ة ال
 األلغام للمساعدة على تحديد موقع وطبيعة األلغاموث=ائق الفن=ية حول إزالة      ال و العس=كري الم=تاحة، إض=افة إل=ى المذه=ب         

، 1984، 1981 األعوام فيزارة الدفاع بعدة زيارات و آذلك قام خبراء الهندسة الملكية من        .80البريطانية المزروعة   
 المتحدة األمم ل=تقديم المشورة الفنية والمساعدة، وتم توفير جميع السجالت التاريخية ذات العالقة لبعثة خدمة      1994و  

 وتق==وم الش==عبة التاريخ==ية لج==يش المملك==ة الم==تحدة حال==يًا بوض==ع جم==يع المعلوم==ات ذات العالق==ة عل==ى    .األلغ==املمكافح==ة 
 حول هذه القضية مرممه إلى أقصى  ةالتاريخيلمتحدة أن السجالت    وتعترف حكومة المملكة ا   . 81أقراص ذاآرة مدمجة  

 .حد

 المستقبل آانت ف=ي  األلغ=ام وع=ند الس=ؤال ف=يما إذا آان=ت المملك=ة الم=تحدة س=تقدم تموي=ًال جدي=دًا لجه=ود إزال=ة             
دير  ظ==ل ال==تقف==ي توف==ير مس==اعدات مال==ية إض==افية ف==يوجه==ة ال==نظر أن==ه م==ن غ==ير المح==تمل أن ترغ==ب المملك==ة الم==تحدة  

 ومساعدة األلغام تمويل من أجل التوعية بخطر      ر، لكن آان هناك شعور بأنه من الممكن توفي        األلغ=ام  إلزال=ة المص=ري   
 .82 هذا المجالفي مقترحات أيالضحايا، لكن مصر لم تقدم 

 أرسلت 1998، وفى عام 1982 خرائط وسجالت تاريخية، بداية عام األلمانيةإل=ى ذلك فقد قدمت الحكومة       
 ، Foerter Minex 2 آاش=فات ألغام من نوع  110ن=يا خ=براء ألغ=ام إل=ى مص=ر ل=تقديم المس=اعدات الفن=ية وقدم=ت          ألما

 في تدريبًا لعشرين مصريًا متخصصين   1994 عام   في إيطال=يا آم=ا وقدم=ت     . 83 دوالر 411.000 بحوال=ي تق=در قيم=تها     
 .84األلغامإزالة 

، وآان==ت مص==ر ق==د طلب==ت األلغ==ام إلزال==ةمريك==ية  مل==يون دوالر آمس==اعدة أ1.432ح==تى اآلن تلق==ت مص==ر و
، ووافق==ت أم==ريكا عل==ى الط==ب وأدرج عل==ى  1997 ع==ام ف==ي األلغ==ام إلزال==ةمس==اعدة أمريك==ية ل==تدعم جهوده==ا الوطن==ية  

 .1998 سبتمبر 2 في األمريكيالبرنامج 

 الموفرة  ريكيةاألم تالمخصصا مبلغ   األلغام تضع سياسة إزالة     التي األمريكية قد حددت الجهة الحكومية      و
 بليون دوالر سنويًا، وهنالك 1.3 تبلغ والتي تقدمه=ا الوالي=ات الم=تحدة له=ا      الت=ي  ض=وء المس=اعدة العس=كرية        ف=ي لمص=ر   

 .85 مع هذا الشكل من المساعدةاأللغام إلزالةجهوده ب فيما يتعلق المصريتردد جلى لدى الجانب 

                                                           
 .  17 ص 2000 يوليو �تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام لجمهورية مصر العربية :  خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام -  77

 . نفس المصدر السابق -  78

 .15/2/2000المساعدة البريطانية التي قدمت لمصر ، السفارة البريطانية في القاهرة بتاريخ :  التطهير -  79

 . نفس المصدر السابق-  80

 .2000 إبريل -القاهرة .  مقابلة مع مسئولين رسميين بريطانيين -  81

 .2000 إبريل 10 � رسميين من السفارة البريطانية في القاهرة مسئولين مقابلة مع -  82

 .2000 معلومات أمدتها السفارة األلمانية في القاهرة إبريل -  83

11/4/2000 :9 القاهرة �ورقة من إعداد وزارة الدفاع المصرية وزعت في الندوة اإلقليمية العربية حول األلغام .  الصحراء الغربية مشكلة مصر مع األلغام في-  84

. 
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 .األلغامتنسيق مكافحة 

 الحالية فاألولويات .األلغامت تنس=يق جم=يع أعم=ال التخطيط من أجل إزالة            تق=رر الحكوم=ة المص=رية أولوي=ا       
 إن ربط مهام    األلغام الم=تحدة لمكافح=ة      األم=م  وتق=ول خدم=ة      86 المش=اريع الزراع=ية، الص=ناعية، النفط=ية والس=ياحية          ه=ي 

 تسليم األرض فينسيق محدود  بالمشاريع التنموية أو النشاطات األخرى لم يكن مرتبًا وغالبًا يؤدى إلى تاأللغ=ام إزال=ة   
 .87لملحقين بالمشروعلالمطهرة 

 م==ن ق==بل الج==يش ع==ندما تم==ول الحكوم==ة الوطن==ية مش==روعًا ت==نمويًا يرت==بط    األلغ==اموت==تم معظ==م أعم==ال إزال==ة  
 .باالقتصاد

 أم ال طبيعة االتفاق بين الحكومة وصاحب        األلغام إزالة   إنجازوتش=مل العوام=ل األخ=رى المؤث=رة ف=يما سيتم            
تشهد جهود التنسيق   " األلغام المتحدة لمكافحة    األمم تق=ول خدم=ة      و.  األلغ=ام  إلزال=ة  المق=درة    التكال=يف  وإجمال=ي رض  األ

الحال=ية م=بادرات ثنائ=ية بي=ن ال=وزارات والجه=ات األخ=رى المخ=تلفة والمعن=ية باألم=ر م=ع وزارة الدفاع لعنونة حاجات                         
 .88"األلغامإزالة 

 بتشكيل لجنة وطنية 750/2000 عاطف عبيد القرار     المصريلوزراء   أصدر رئيس ا   2000 إبريل 3وفى  
لم تكن  ، تض=م عض=وية ه=ذه اللج=نة أرب=ع عش=رة وزارة وثالث محافظات وثالث منظمات غير حكومية                  األلغ=ام  إلزال=ة 

 .األلغام  مجال العمل ضدفياثن=تان م=ن هذه المنظمات غير الحكومية موجودتين قبل هذا القرار وال تعمل الثالثة حاليًا       
، دبور سعي  (باأللغام ل=م تش=مل أرب=ع محافظات متأثرة          الت=ي  ه=ذه اللج=نة      الدول=ي ه=ذا وي=رأس وزي=ر التخط=يط وال=تعاون           

مرآز مكافحة   (األلغام مكافحة   فيوالمنظمة غير الحكومية الوحيدة المنهمكة      ) ، الس=ويس وال=بحر األحم=ر      اإلس=ماعيلية 
 . فقطاأللغام إزالة فيتمثل ، آما أن مهام اللجنة ت)األرضية األلغام

، وذآ==ر مراق==بون أن مص==ر ل==م األلغ==امال ي==بدو أن مص==ر ق==د ط==ورت اس==تراتيجية إنس==انية م==تكاملة لمكافح==ة و
 آاستراتيجية شاملة   األلغام أآد على الحاجة إلى تطوير إزالة        الذي،  األلغامتس=تفد م=ن الخ=برات األخ=يرة لمج=تمع إزالة            

 تصور مصر بأن أجهزة االستكشاف ذات    في ومس=اعدة الض=حايا، ويظه=ر هذا         لغ=ام األ، التوع=ية بخط=ر      اإلزال=ة تش=مل   
 .89 الصحراء الغربية واألماآن األخرىفي األلغام عمليات إزالة في الباهظة الثمن سوف تساعد  والتقنية العالية

 .األلغامتطهير 
على الحاجة إلى تطوير البنية  النيل، تؤآد الحكومة المصرية      واديم=ع زيادة الضغوط السكانية على امتداد        

، ونتيجة لذلك فإن الحكومة أعطت األولوية ألربع        اإلسكندرية غربي باأللغام المناطق المتأثرة    ف=ي التحت=ية والزراع=ية     
واع=تمادًا على مساعدات أآبر من المانحين الدوليين فقد  . 2002 ت=أمل إآماله=ا م=ع ع=ام     والت=ي  ،   األلغ=ام  إلزال=ة م=ناطق   

وهذه المناطق . 90 من أراضيهااأللغام جميع إلزال=ة  2005المص=رية تاريخ=ًا أآ=ثر طموح=ًا وه=و ع=ام             ح=ددت الحكوم=ة     
 ومطروح، والمناطق الزراعية على اإلسكندرية طريقا جديدًا تربط بين و برج العرب والنوبارية مدينتياألربعة تضم 

                                                           
 .12/2/2000 آلمة ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لبعثة تقييم خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام القاهرة -  86

 .  21 ص 2000 يوليو �تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام لجمهورية مصر العربية :  خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام -  87

 
 .ابق  نفس المصدر الس-  88

 محدودي==ة ألق=وا الض==وء عل=ي   2000 إب==ريل - مش==ارآين دوليي=ن وإقليميي==ن مرتبطي=ن بمالئم=ة مكافح==ة األلغ=ام ف==ي ال=ندوة العرب==ية اإلقليم=ية ح=ول األلغ==ام األرض=ية         -  89

 .التكنولوجيا العالية في مجال إزالة األلغام

 .  19/3/2000الة في جريدة تيمبا تريبيون بتاريخ مق.  الواليات المتحدة تمشط العالم من أجل األلغام المميتة -  90
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، اإلسكندرية غربي، وتطوير السياحة    نيبرا وسيدي ت=رعة الحم=ام ومناطق العلمين، رأس الحكمة، فوآا           جانب=ي ط=ول   
 .91 مرسى مطروح ورأس الحكمةفيوبخاصة 

 حوالي ، وهناك المصري على عاتق سالح المهندسين التابع للجيش األلغام إلزالةوتقع المسؤولية الرئيسية 
 .92 الصحراء الغربيةفي، ينتشر معظمهم األلغام جنديًا مدربين على إزالة 480

 المتحدة  األمم، وقد قيمت خدمة     األلغام إلزال=ة جًا م=ن الطريقتي=ن ال=يدوية والميكانيك=ية          ويس=تخدم الج=يش م=زي     
لكن حسب اعتراف الحكومة المصرية ..  بأنه جيد التدريب ومحترفينماأللغا قدرات الجيش على إزالة األلغاملمكافحة 

 .93" تواجه مصرالتي األرضية األلغامفإنها غير قادرة عل إزالة مشكلة 

 باستخدام أشخاص األلغام إزال=ة  ف=ي  ش=رآات الخدم=ات النفط=ية    رئيس=ي ك الش=رآات ال=تجارية وبش=كل       تش=تر 
 بتصريح من الجيش، وتعمل على      األلغام إزالة   فيمعظمه=م م=ن العس=كريين المتقاعدين وهذه الشرآات مسجلة وتعمل            

 .Fisher plus و Fisher 65 لغاماألالمشاريع النفطية والسياحية لكن باستخدام طرق يدوية فقط مستخدمة آاشفات 

ت==توقف بس==بب    ق==داأللغ==ام إلزال==ة أعل==ن س==الح المهندس==ين ال==تابع للج==يش أن أعمال==ه      2000وف==ى ف==براير  
 مليون لغم و مخلفات حروب      11 إزالة   1981وتقول الحكومة المصرية أنه تم حتى عام        . 94المخصص=ات غير الكافية   

 ف==ي 400.000 الغ==رب و ف==ي 800.000 مل==يون لغ==م أخ==رى  1.2ة  تم==ت إزال== 1999وبي==ن ذل==ك ال==تاريخ وح==تى ع==ام   
 م=ن عوائ=ق مال=ية أدت إل=ى عمل=يات تعل=يق دوري=ة للنشاط، ومثال ذلك فإن                    األلغ=ام ولق=د عان=ت جه=ود إزال=ة         . 95الش=رق 

 .96 1998 -1991 السنوات فيالجيش لم يزل ألغامًا 

 

 .باأللغامالتوعية 
 إزالة في بين أفراده العاملين باأللغام ف=إن الج=يش يق=وم بالتوعية    اماأللغ=  الم=تحدة لمكافح=ة     األم=م وفق=ًا لخدم=ة     

 والم==ناطق باأللغ==ام الم==ناطق الم==تأثرة  ف==ي مح==دودة ج==دًا بالنس==بة للمدنيي==ن    األلغ==ام بخط==ر الوع==ي، وي==بدو أن األلغ==ام
 .97األخرى

، لكن 98الوطنية اإلعالم وسائل  في روتيني تبرز بشكل    األلغاموق=د أشار مسؤولون مصريون إلى أن قضية         
 المناطق النائية أو بالنسبة لقطاعات عريضة في، ال سيما باأللغامال ي=بدو أن ه=ناك استراتيجية حكومية لزيادة التوعية       

 .  المناطق الملغومة المعروفةفي إشارات التحذير والتسييج فيمن السكان مثل قبائل البدو الرحل آما يوجد نقص 

                                                           
11/4/2000 :9 القاهرة �ورقة من إعداد وزارة الدفاع المصرية وزعت في الندوة اإلقليمية العربية حول األلغام .  مشكلة مصر مع األلغام في الصحراء الغربية-  91

. 

" 13/7/1999 ، 2001 : 2000 خط=ة جمهوري=ة مص=ر العربية ألعوام    �والي=ات الم=تحدة األمريك=ية    التطه=ير اإلنس=اني لحكوم=ة ال   " الق=يادة المرآ=زية األمريك=ية    -  92

  .2000ومقابلة مع آولين آينج إبريل 

 .  3 ص 2000 يوليو �تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام لجمهورية مصر العربية :  خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام -  93

 .12/2/2000ء أحمد حازم لبعثة تقييم خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام بتاريخ  إعالن بواسطة اللوا-  94

 .5/4/1999 آلمة ألقاها اللواء أحمد حازم أمام لجنة األمن القومي في البرلمان المصري بتاريخ -  95

 .8/4/2000 مدير شئون نزع السالح بوزارة الخارجية المصرية بتاريخ � مقابلة مع عالء عيسي -  96

 .  18 ص 2000 يوليو �تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام لجمهورية مصر العربية :  خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام -  97

 .8/4/2000 مدير شئون نزع السالح بوزارة الخارجية المصرية بتاريخ � مقابلة مع عالء عيسي -  98
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 .ضحايا األلغام األرضية

.  مصرفي ضحية ألغام    8313 آان هناك    200 إب=ريل  ف=ي  المص=ري م=ات الم=توفرة ع=ن الج=يش         وًا للمعل وفق= 
 .معظمهم مدنيون

 األلغامضحايا  المصابون القتلى المجموع

 عسكريون 3018 278 3296

 مدنيون 4599 418 5017

 المجموعة 7617 696 8313

99 

 أنواع  و األرضيةاأللغام حول ضحايا اإلحصائياتيل   تسج ةبكيفيل=م تستطع الحكومة تقديم معلومات تتعلق        
غياب " إلى أن هذا األمر يشكل أحد أوجه         األلغام المتحدة لمكافحة    األمم وتش=ير خدمة     .  أو مواق=ع الح=وادث      اإلص=ابات 

 في أعطتها الحكومة المصرية لألمم المتحدة      الت=ي  ذات األرق=ام     ه=ي وه=ذه األرق=ام     . 100"نظ=ام منس=ق لجم=ع المعلوم=ات       
 .1996101 -1945 عن األعوام 1998ام ع

 الصحراء في ع=نها، وبخاص=ة بين قبائل البدو الرحل   اإلب=الغ وم=ن المح=تمل أن آث=يرًا م=ن الح=وادث ل=م ي=تم             
 . من زراعة المخدرات وتهريبهاللحماية األلغام زرعت فيها التيالغربية وفى المناطق 

 ومخلف==ات األلغ==ام القاه==رة، ف==إن ع==دد ض==حايا   ومق==رهاألرض==ية األلغ==امووفق==ًا لمس==ح أج==راه مرآ==ز مكافح==ة  
 قتل ثالثة عشر 1998 عام ففي .102 آان سبعة وثالثين    1999 بل=غ ثالثة وثالثين، وفى عام        1998 ع=ام    ف=ي الح=روف   

 حوادث بالمنطقة الشرقية    فيشخص=ًا وجرح عشرون فيهم ثمانية أطفال قتلوا وتسعة جرحوا ومنهم ستة عشر شخصًا               
 محافظة أسوان آما أصيب اثنين من الجنود في محافظ=ة البح=يرة وثالثة     ف=ي غرب=ية خمس=ة م=نهم        الم=نطقة ال   ف=ي وتس=عة   

 . المنطقة الشرقيةفيبالعين السخنة ة القائمين بالتطهير أثناء عمليات تطهير بمنطقة الميناء الجديد

 مصرعهم  بينهم أربعة أطفال لقواآخرون قتل أربعة عشر شخصًا وأصيب ثالثة وعشرون 1999وفى عام 
 .وستة أصيبوا

                                                           
 � وآانت إحصائيات تعريفية قد ضمنت في آلمة مصر أمام المؤتمر اإلقليمي حول مخاطر األلغام في بيروت .2000 أرق=ام قدم=تها الحكوم=ة المص=رية في إبريل     -  99

أنظر .  مصابين أقل6 قتلي أقل و6 تشير إلي 2000 التي قدمت لخدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام في فبراير        اإلحصائياتوف=ي آ=ل األح=وال فإن        . 10/2/1999لب=نان   

 .12 ص 2000تقرير جمهورية مصر العربية بتاريخ يوليو :  ييم خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام تقرير بعثة تق

 . نفس المصدر السابق -  100

 ورق=ة سياس=ة ص=ادرة ع=ن وزارة الخارج=ية المص=رية بواسطة السفير دآتور محمود آارم تحمل عنوان تفسير تصويت بعثة جمهورية مصر العربية علي قرار       -  101

 . 1998مم المتحدة حول األلغام األرضية المضادة لألفراد نوفمبر األ

 في منطقتي األلغام 1/1/2000 حتى 1/1/1998 آ=ل المعلوم=ات الالحق=ة ف=ي ه=ذا القس=م م=ن مس=ح أج=راه مرآ=ز مكافح=ة األلغ=ام ف=ي القاه=رة ويغط=ي الف=ترة من                 -  102

هذه المنظمة غير الحكومية تتلقي أنباء حوادث األلغام ومخلفات الحروب من اإلعالم والمستشفيات .  المج=اورة له=ذه الم=ناطق   األخ=رى الرئيس=يتين ف=ي مص=ر والمحافظ=ة       

آما ويقابلوا الشهود ويرصدوا . المستشفي التي تعالج الضحية  يزوروا  عائل=ته و أوومص=ادر محل=ية أخ=ري ث=م ي=زور موظف=ي المرآ=ز م=نطقة الح=ادث ويق=ابلوا الض=حية               

 . لعالمات التحذيرية والتعليم وإعادة التأهيل والرعاية االجتماعية مثل ااألخرىالمؤشرات 
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 في المنطقة الغربية وأربعة في المنطقة الشرقية وستة في حوادث  ف=ي  وعش=رون شخص=ًا      اث=نان آم=ا أص=يب     
 محافظة الشرقية وفيما بين األول من في محافظة الدقهلية وواحد في محافظة المنيا وواحد    فيمحافظ=ة الج=يزة وثالث=ة       

 في األلغام واحدة بسبب  إصابة ثالث وفيات و   األرضية األلغامحة   سجل مرآز مكاف   2000 مارس   29 و   2000ي=ناير   
 .اإلسماعيليةقرية العمار، محافظة 

 
 .مساعدة الضحايا

 آما أن الرعاية الطبية المتوفرة باأللغام المناطق المتأثرة في نادرة اإلسعافوسيارات . إن أجهزة الطوارئ  
هناك " األلغام المتحدة لمكافحة األممووفقًا لخدمة . ة حوادث األلغام   العيادات والمستشفيات المحلية غير آافية لخدم      في

 وتقول 103" البالد مع أن الخدمات المتوفرة تقدم مجانًا للجمهور إلى حد آبيرفيتوزي=ع غ=ير متس=او للخدمات الصحية         
 آل  في آاملة   األلغام ابيلمص الطبية المتاحة    المدني لم يظهر أن موارد المجتمع       "األلغام المتحدة لمكافحة    األم=م خدم=ة   

 فالدول==ة توف==ر المعالج==ة الطب==ية واألط==راف   104" آم==ا ه==و الح==ال بالنس==بة للعس==كريين  باأللغ==امأنح==اء الم==ناطق الم==تأثرة  
 لك=ن معظ=م المس=اعدات المقدم=ة ت=تجه نح=و معالج=ة العس=كريين ومثال ذلك فإن مستشفى         األلغ=ام االص=طناعية لض=حايا     

اصطناعية وإعادة تأهيل طويل األجل للعسكريين العاملين والمحاربين القدامى الذين    يوفر أطرافًا    العس=كري العج=وزة   
 مصر هو اتحاد المحاربين القدامى      فيع=ادة التأهيل للمعاقين     إل الوح=يد    الثان=ي  آم=ا أن المرآ=ز       األلغ=ام تض=رروا نت=يجة     

نيين لكن عليهم أن يساهموا بما      ج لبعض الضحايا المد   التوفر المستشفيات العسكرية الع   و.وه=و منظمة عسكرية أخرى    
 .105من تكاليف عالجهم% 50يصل إلى 

 على وجوب أن يتلقى المعاقون رعاية طبية 1979/ 59 والئح=ته التنف=يذية رقم       1975/ 39وي=نص الق=انون     
 هذا .ون لكن الموارد المالية المحدودة تعيق تنفيذ نصوص القانتأهيلهممجان=ية آما يوفر هيكًال لرعاية المعاقين وإعادة         

 األلغ==ام وق==د ت==م مؤخ==رًا تعوي==ض بع==ض ض==حايا    .وي==ندر أن تق==دم وزارة الش==ؤون االجتماع==ية رات==بًا تقاعدي==ًا للمعاقي==ن    
 جهة وطنية تمثل أي تأهيل لضحايا األلغام وال توجد إع=ادة  ب=رامج  أي دوالرًا، آم=ا ال توج=د       80:45بحوال=ي األرض=ية   

 . مصرفي األلغاممصالح المعاقين أو ضحايا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  8 ص 2000 يوليو �تقرير بعثة تقييم مكافحة األلغام لجمهورية مصر العربية :  خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام -  103

 .19 نفس المصدر السابق ص -  104

 .11/4/2000 : 9 القاهرة �بية حول األلغام األرضية صل عليها في الندوة اإلقليمية العر معلومات ُح-  105
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 :لغام ألسـياسة منع ا
 حي==ث � أوت==وا � عمل==ية �وق==د ش==ارآت مص==ر آمراق==ب ف==ي م==بادرة  . تفاق==يه م==نع األلغ==ام إل==م توق==ع مص==ر  

وآسل لكنها  اجتماع أوتوا الذي أطلق مبادرة أوتوا آما حضرت اجتماعات فيينا وبون و بر1996حضرت في أآتوبر 
آما حضرت مفاوضات أوسلو آمراقب حيث أعلنت وجهة نظرها في األجزاء الرئيسية من       . لم توقع إعالن بروآسل     
 .نص اتفاقية منع األلغام 

 وال==ذي يدع==و ال==دول 1996وق==د ص==وتت مص==ر باإليج==اب عل==ى ق==رار الجمع==ية العام==ة لألم==م الم==تحدة ع==ام    
 150 صدر القرار بموافقة     -ية دول=يه لم=نع األلغ=ام األرضية المضادة لإلفراد           لتوص=ل إل=ى اتفاق=     للم=تابعة نش=اطها بق=وة       

وا عن التصويت عمتنإ دولة 18 لكنها آانت واحدة من     -مت=ناع عشرة عن التصويت      إي دو=له و   أع=تراض   إدول=ة وع=دم     
آما . فاقية منع األلغام تإ والذي يدعو جميع الدول إلى التوقيع على   1997على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة عام        

 والذي يرحب 1998مت=نعوا ع=ن التص=ويت عل=ى ق=رار الجمعية العامة لألمم المتحدة عام              إ دول=ة    19آان=ت واح=دة م=ن       
 .تفاقية ويحث على تنفيذها بالكامل إلبموقعين جدد على ا

 مسودة وف=ى اج=تماع ب=ر وآس=ل اقترح=ت مص=ر بع=ض ال=تعديالت  و الت=ي لم تكن مقبولة في معظمها على                 
 الزمنية المخصصة للتخلص من مخزون األلغام لمدة أآثر مالئمة          فترةحت مصر أن تمتد ال    رحيث اقت . تفاق=ية   إلن=ص ا  

آم==ا ناقش==ت أن ي==أخذ ال==تخلص م==ن األلغ==ام الم==زروعة ف==ي الحس==بان تكلف==ه م==ثل ه==ذه .  س==نوات 10 - 5ت==تراوح م==ا بي==ن 
نيت مصر بأن تشارك آما وُع. لى الصعيدين الوطني والدولي  العمل=يات والمص=ادر الم=تاحة لمجهودات نزع األلغام ع         

األط=راف الرئيس=ية بم=ا ف=يهم المنتجي=ن والمص=درين وال=دول الم=تأثرة ف=ي المفاوض=ات  الخاصة باالتفاقية  نظرًا لكون                     
 . 106مشارآتهم ينظر إليها آمساعد في إنجاز التزام عالمي ونفاذ مؤثر التفاقيه منع األلغام 

تفاقية منع األلغام في محافل دوليه مختلفة وقد ُأرسلت ملخصات        إأسباب عدم توقيع مصر على      وقد ُأعلنت    
له==ا بواس==طة مص==ر تتض==من أن االتفاق==ية ال ت==أخذ ف==ي الحس==بان أهم==ية الدف==اع واألم==ن الش==رعيين لل==دول وعل==ى وج==ه         

اي=ة ض=د الهجم=ات اإلرهابية    الخص=وص تل=ك ال=دول ذات الح=دود ال=برية الشاس=عة والت=ي تح=تاج األلغ=ام األرض=ية للحم                     
 . 107ومهربي المخدرات

إض=افة إل=ى ذلك تواصل مصر اإلعراب عن قلقها بشأن نقص الحافز المادي و الفني في االتفاقية لمساعدة     
وق==د ع==برت الحكوم==ة والج==يش ع==ن إح==باطهم  م==ن ع==دم نس==ب  .  108ال==دول الت==ي ت==تعامل م==ع مش==كلة األلغ==ام األرض==ية 

 .اقية إلى هؤالء الذين زرعوا األلغام وهو ما أسماه ممثلي مصر بالخالف األخالقي مسئولية التطهير في االتف
ع==ت ف==ي مص==ر بواس==طة الق==وات األلمان==ية واإلنجل==يزية واإليطال==ية أث==ناء الح==رب   روه==ناك ماليي==ن األلغ==ام األرض==ية ز

 1948،1956،1967ية أعوام   آما استخدمت األلغام في الشرق بواسطة القوات اإلسرائيلية والمصر.العالمية الثانية 
وآما ذآر عالية فقد عبرت مصر عن حاجتها الستخدام األلغام للدفاع عن حدودها من اإلرهابيين والمهربين  . 1973،

وق=د تك=رر إث=ارة ه=ذه النقاش=ات خ=الل رحل=ة إلى مصر قام بها ممثلين عن الحملة الدولية لمنع األلغام  األرضية خالل                       
ع==بر  ع==ن اه==تمامها باأللغ==ام ف==ي الص==حراء تج==ب المالحظ==ة وف==ى آ==ل األح==وال أن=ه ع==ندما  وت.109 1999ش=هر ف==براير  

                                                           
 والذي عقد بمقر منظمة اإلعاقة 1997 يونيو 27 - 24 آلم=ة مص=ر أم=ام مؤتم=ر ب=ر وآس=ل الدول=ي م=ن أج=ل حظر شامل  على األلغام األرضية المضادة لألفراد          - 106

 .ر  من تقرير المؤتم28ص . الدولية والحملة الدولية لمنع األلغام األرضية 

 

 األمين العام للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان بتاريخ -مدير إدارة نزع السالح إلى محمد منيب-نف=س المصدر السابق و أيضا خطاب من مساعد وزير الخارجية 107 - 

 .18 ص 1998 مارس 22 العدد - أفريكان توبيكس-و أعيد طبعة تحت عنوان القاهرة تفسر سياسة منع األلغام. 28/12/1998

  

/20آلمة شفهية آاملة ألقاها القنصل بسفارة مصر في تونس علي سري أمام الندوة المغاربية حول األلغام األرضية المضادة لألفراد التي عقدت في تونس بتاريخ - 108

 . وقد ُسجلت الكلمة بواسطة مارى ويرهام من منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 1/1999

 

 حيث عقدت االجتماعات تحت 1999. المضادة لألفراد خالل شهر فبراير  بيرنس=تين م=ن الحمل=ة الدول=ية لمنع األلغام األرضية    رحل=ة ق=ام به=ا ج=ودى ويل=يامز ول=يز       109

وخالل رحلة إلى العلمين في الصحراء الغربية استضافتها وزارة . رعاي=ة الس=فارة الك=ندية ف=ي مص=ر وق=د ال=تقوا ممثلي=ن ع=ن وزارت=ي الخارج=ية والدف=اع ض=من آخرين                      
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الغرب=ية فإنه=ا وف=ى العم=وم تهم=ل ذآ=ر أن=ه وط=بقا لتقديراتها الذاتية هناك ماليين األلغام في الصحراء الشرقية زرعتها           
ا م==ن األلغ==ام األرض==ية المض==ادة  آم==ا ال تذآ==ر إن==تاجه. 110ا المخ==تلفة م==الق==وات اإلس==رائيلية والمص==رية خ==الل معارآه 

10تفاقية األسلحة التقليدية يوم إوقد وقعت مصر . لإلفراد ونقلها بذاتها أللغام إلى دول ذات خبرة في نزاعات مسلحة 
 آذل=ك ف=إن مصر عضو في مؤتمر نزع السالح وقد استخدمت هذا التجمع لتدفع          � ولك=نها ل=م تص=دق عل=يها          4/1981/

 .  111لغام  في أراضي دولة أخرى والقلق المتعلق بالدفاع واألمن الوطنيين أطة في زرع بمسئولية الدول المتور
 أعلن=ت مص==ر ترحي==بها بالمس=اهمة اإليجاب==ية للم=نظمات غ==ير الحكوم==ية ف=ي مج==ال ن==زع     1999وف=ى ي==ناير   

 . 112آثر بروزا  في مؤتمر نزع السالح أالسالح وآررت مناداتها بمشارآة للمنظمات غير الحكومية 
 

 اإلنتاج
 وطبقًا �روف لأللغ=ام األرض=ية المض=ادة لألف=راد ف=ي قارة أفريقيا      ع= مص=ر ه=ي المن=تج الوح=يد الباق=ي والم           

لوزارة الدفاع األمريكية فإن مصر تنتج عشرة أنواع من األلغام األرضية المضادة للمرآبات على األقل وثمانية أنواع 
 -:ألرضية المضادة لإلفراد األنواع  وتضم األلغام ا. 113من األلغام المضادة لألفراد 

  .PP � MI-SK وهو نسخه من اللغم التشيكي PP � MI-SKاللغم الوتدي  
 TS50  المبعثر و البالستيكي وآالهما نسخه من اللغم اإليطالي  T79نوعين مختلفين من اللغم    -
  .POMZ-2  الوتدي الموجـه الشظوي وهو نسخه من اللغم السوفيتي MF270اللغـم  -
 .   الشظوي الموجهة MF45اللغـم  -
  .Claymore الشظوي الموجـه وهـو مشابه للغـم األمريكي آالي مور HAMDYاللغـم  -
  .SHUاللغم ذات الصندوق الخشبي  المعروف باسـم شـو  -
 .  المفجر SHU   المفجر المعروف باسـم شـو T78اللغـم  -

نع على األقل تديرها وزارة اإلنتاج الحربي آجزء من مجموعة وق=د أنتج=ت مص=ر األلغ=ام ف=ي ث=الث مصا             

                                                                                                                                                
رب العالمية الثانية حآما أن حلفاء ال. لدف=اع ُأوض=ح أن الس=بب الرئيس=ي لم=رفض مص=ر التوق=يع عل=ى االتفاق=ية ه=و أن المس=ئولية ع=ن زرع األلغ=ام ل=م تف=رد ف=ي االتفاقية                            ا

ضافته منظمات غير إست 2/3/1999حدة يوم ع في مقر األمم المتإجتما خالل  وت=ردد ه=ذا ال=رأي ثان=ية       -الس=ابقين يج=ب أن يكون=وا مس=ئولين ع=ن تطه=ير ه=ذه األلغ=ام                    

 .حكومية من الحملة الدولية لمنع االلغام األرضية فى جينيف لممثلي البعثات الموجودة في األمم المتحدة وآخرين حيث ناقش ممثلي مصر بقوة وتكرار هذا الرأي 

 
صر لجودي ويليامز من الحملة الدولية لمنع األلغام األرضية بأن القوات المصرية  أقر أحد ممثلي م2/3/1999 خالل تعارف عام بمقر األمم المتحدة بجنيف يوم - 110

 .استخدمت األلغام بكثافة في سيناء 

 

آلم=ة مص=ر أم=ام مؤتم=ر ب=ر وآس=ل الدول=ي م=ن أج=ل خط=ر ش=امل لأللغ=ام المض=ادة لألف=راد وال=ذي عق=د بمق=ر منظمة اإلعاقة الدولية والحملة الدولية لمنع األلغام                   111 - 

 . تقرير المؤتمر 28ص  . 26/6/1997 : 24األرضية 

 

   .26/1/1999 : 25 تونس �آلمة مراقب من مصر أمام الندوة المغاربيه حول األلغام األرضية المضادة لإلفراد  112-  

 

 اإلدراك ونزع � األرض=ية المضادة لألفراد   آذل=ك انظ=ر آ=تاب األلغ=ام    � ص=ادرة ع=ن وزارة الدف=اع األمريك=ية     � أس=طوانة مدمج=ة تحم=ل ع=نوان حق=ائق األلغ=ام       -  113

 .شو SHU -  M396 حيث أورد االلغم البالستيكي � 101 � 96 من صفحة 1997راسيس ب � لمؤلفه بادى بانكى ، لندن �السالح 
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مصنع (  شرآة هليوبوليس للصناعات الكيميائية      - فأحد هذه المصانع   114مص=انعها العش=رة لإلن=تاج الحرب=ي المصري        
. إل=ى عدد من الدول الشرق أوسطية        )  ش=و    -  المفج=ر   T78اللغ=م   ( لغ=ام ص=غيرة مض=ادة لألف=راد         أق=ام بتص=دير     ) 88
وش==رآة مس==رة ) 270مص==نع ( س معلوم==ًا إذا آان==ت مص==انع حرب==ية أخ==رى م==ثل ش==رآة قه==ا للص==ناعات الكيميائ==ية ول==ي

فق==د أن==تج مص==نع هليوبول==يس اللغ==م المض==اد لألف==راد  . 115ق==د ص==درت أيض==ًا ألغ==ام  ) 45مص==نع (للص==ناعات الهندس==ية 
TS50 )       التص=ميم المص=ريT79    أو  T7931 (         فقد صرح فيتو   . اإليطالي للغم بال=توافق مع تكنوفار المنتج

 � 1979 قد جمعت في مصر ما بين أعوام         TS50 لغ=ـم من نوع      1.242.000الف=يرى فون=تانا ص=احب تك=نوفار أن          
 -: وقد قدم األرقام اآلتية  1993

 - لغم  275.000  1983 عام � لغم 225.000 1982 عام � لغم 50.000  1980 عام - لغم  100.00  1979عام 
 - لغم  30.000  1991 عام � لغم 50.000  1990 عام � لغم 200.000  1988 عام � لغم 282.000 1985عام 
 . 116 لغم30.000   1993عام 

 

 :النقـــل  
قام==ت مص==ر بتص==دير ألغ==ام إل==ى س==بع دول ع==ن األق==ل ه==ى أفغانس==تان وأنج==وال وإرت==ريا وأثيوب==يا والع==راق    

 17/9/1996فى  : ور فى هذا التقرير فى الجزء الخاص بايطاليا         وآما هو مذآ  . 117ون=يكاراجوا وروان=دا والص=ومال       
 ضمن TS50 أرضية مضادة لألفراد من نوع ًاوج=د عض=و ف=ى لج=نة األم=م الم=تحدة الدول=ية للظل=م ف=ى روان=دا ألغام=                    

ش==حنه أس==لحة مص==ادرة م==ن جماع==ات الهوت==و المس==لحة وبع==د اتص==االت بي==ن الس==كرتير الع==ام لألم==م الم==تحدة والس==لطات 
أف=اد مم=ثل إيطال=يا ل=دى األم=م الم=تحدة ب=أن مص=نع تك=نوفار االيطالى قد صنع األجزاء البالستيكية من اللغم            . يطال=ية   اإل

 عندما أوقفت الشرآة تصنيع هذه 1993 حتى 1980   خ=الل الف=ترة م=ن         TS50األص=فر المض=اد لألف=راد م=ن ن=وع           
لغام أرضية مضادة لألفراد من نوع     أ جمهورية تنزانيا المتحدة بآما أباح بأن تكنوفار لم تمـد زائير أو آينيا أو. المواد 

TS50118         بي=نما ذآ=ر أن الش=رآة ق=د أم=دت آ=ًال م=ن البرازيل ومصر وأسبانيا والواليات المتحدة باجزاء بالستيكية 
ت وط=بقًا لص=احب ش=رآة تك=نوفار ف=إن األلغ=ام ال=تى وج=دت ف=ي روان=دا آان=ت ج=زء م=ن إم=دادا               . TS 50م=ن اللغ=م   

 .T79 119 لغم مضاد لإلفراد من نوع 200.000 والتى تحتوى 1992السالح التى وردتها مصر لكيجالى عام 
 ًا أعلن=ت مص=ر خ=الل أح=د مؤتم=رات م=نظمة الوح=دة األفريق=ية أنه=ا ل=م تع=د تص=در ألغام                    1997وف=ى م=ايو      

                                                           
)دوليا( األلغام األرضية- المخلفات الحربية التنبؤ بالذخائر و-التنبؤ الدولي. 1993-1992 أخ=ذت ه=ذه المعلوم=ات م=ن آ=تاب مرآ=بات ج=ان الحرب=ية و اللوجستية         - 114

 .1989 آرا تشي ، شرآة الكتاب الملكي -آذلك آتاب اإلنتاج الدفاعي في العالم اإلسالمي لمؤلفة نذير حسين .1993

 . مصنع مسرة � حقائق األلغام �األسطوانة المدمجة لوزارة الدفاع األمريكية  115 - 

 

 . إيطاليا في مرصد األلغام األرضيةو أنظر تقرير . �Io Non Sono Un Trafficante" Famigillia Cristiana,N47627.1996 ألبورتو شيارا    116 - 

 

.  ُعرف=ت مص=ر  آمص=در لأللغ=ام ف=ى ع=دة وث=ائق حكوم=ية أمريك=ية وم=ن ه=ذه الوث=ائق برق=يه منصرفه ومعنون موضوعها موقف تعليق تصدير االلغام األرضية             -  117

  .1/12/1993 وزارة الحربية األمريكية بتاريخ � وآذلك خطاب من مرآز العلوم والتكنولوجيا الخارجية 7/12/1993جية األمريكية بتاريخ  صادرة عن وزارة الخار

 

ظلم فى رواندا  ملحق إضافات إلى التقرير الثالث للجنه الدولية لل�م=ن الس=كرتير العام لألمم المتحدة مرسل إلى رئيس مجلس األمن   22/1/1998خط=اب م=ؤرخ    118 - 

 / .63/1998S ااألمم المتحدة وثيقة رقم �

ومؤل=ف ص=ادر ع=ن مش=روع األس=لحة بم=نظمة مراق=بة حقوق االنسان         . 14/5/1994 ب=تاريخ  27رق=م  Soldi, sague politicaintenna zionaleف=رانك س=ميث    119-  

 .رواندية  ومعنون تسليح رواتدا و تجارة األسلحة وإنتهاآات حقوق اإلنسان فى الحرب ال
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  . 120رد حتى اآلنتج أى نعالن مكتوبًا لم ُتاإلمضادة لألفراد ولكن جهود الحقه للحصول على هذا 
 

  :المخـزون
 .إمتالك مصر لمخزون من األلغام األرضية المضادة لألفراد ولكن ليس هناك معلومات متاحـة  بيعتقد  

 
  :ستخدامإلا

آم==ا ذآ==ر فق==د ُأس==تخدمت األلغ==ام بواس==طة الق==وات األلمان==ية واإليطال==ية واإلنجل==يزية  أث==ناء الح==رب العالم==ية  
آذل==ك ُأس==تخدمت األلغ==ام ف==ى الش==رق بواس==طة الق==وات اإلس==رائيلية والمص==رية خ==الل     . ب==ية الثان==ية ف==ى الص==حراء الغر 

مع=ارآهم المس=لحة وال=يوم تعل=ن مص=ر ص=راحة حاجتها إلستخدام األلغام للدفاع عن حدودها وللحماية  ضد اإلرهابين                    
 .والمهربين 

 
  :األلغـام مشكلة

 مليون لغم   22.7وتؤآد الحكومة تقدير بحوالى     . لعالممص=ر واح=دة م=ن أآ=ثر ال=دول الم=تأثرة بااللغ=ام ف=ى ا                 
وقد ذآرت مطبوعه  . 121 مغ=روزة تح=ت ت=راب مص=ر  وهو عدد يحسب تقريبًا بلغم لكل ثالثة مواطنين                   �موض=وعه   

  . 122 هكتار من األراضي المصرية متأثرة باأللغام288.000لوزارة الدفاع أن 
 لغم من زمرة 6000 أقل حسمًا يقدر بأآثر من       ُارقم=  ع=ددت وزارة الخارج=ية األمريك=ية         1993وف=ى ع=ام      

الح=رب العالم=ية الثان=ية ف=ى م=نطقة العلمي=ن م=ع أع=داد أخ=رى غ=ير مع=روفه عل=ى ط=ول م=نطقة الح=دود مع ليبيا وألغام                      
أخ=رى إض=افيه م=ن ح=روب م=تعددة م=ع إس=رائيل الزال=ت باق=ية ف=ى أج=زاء من سيناء ومؤخرًا تجنبت وزارة الخارجية             

ومعظم األلغام غير المطهرة فى مصر قد ترآت من وقت الحرب  . 123 وضع رقم لمشكلة مصر مع األلغام   األمريكية
 وف=ى  1942فف=ى س=بتمبر   . العالم=ية الثان=ية وعل=ى وج=ه الخص=وص ف=ى م=نطقة مع=رآة العلمي=ن ف=ى الص=حراء الغرب=ية            

دائق الشيطان وهى عبارة عن حقل ألغام ميل بابتكار ح  والعلمي=ن وتوقع=ًا ل=تقدم الحلف=اء أم=ر الج=نرال االلم=انى إدوين ر               
 لغم قد زرعت فى 500.000وقد ذآر ميك آرول أن        . 124طوي=ل ج=دًا وعميق جدًا والذى ُأعتبر عمليًا بأنه ال يخرق           

ويتناول أخرين أن 125 جنوب يغطيان آل الجبهة وبعمق آلى حوالى خمسه أميال    �العلمين فى حقلين رئيسيين شمال      
وتعلن الحكومة . 126دة المش=ير مون=تجمرى زرع معظ=م الثمان=ية عش=رة مليون لغم فى العلمين          الج=يش ال=بريطانى بق=يا     

 .127 مليون لغم أرضى فى العلمين 17المصرية بثبات أن هناك 
آذلك هناك ألغام فى مناطق قرب الحدود المصرية الليبية وعلى طول سواحل البحر األحمر فى الصحراء  

 ، 1967 ،  1956 ،   1948عوام  ألغام نتيجة المعارك العسكرية     أة س=يناء توجد     وف=ى م=ناطق م=ن ش=به جزي=ر         . الش=رقية 
                                                           

   .15 ص 1998 مارس � يناير 22أفريكام توبيكس العدد .  آخر منتج لأللغام األرضية المضادة لألفراد -  120

   .28ص) سالف الذآر( آلمة مصر أمام مؤتمر بروآسل -  121

 . جمهورية مصر العربية  -صادر عن وزارة الدفاع.  مأساة االلغام فى مصر�آتاب القتله الحديدين   122 - 

 � ن آذلك القتله الخفيـي� صادر عن وزارة الخارجية األمريكية 20.  ص1994 المش=كلة العالمية مع األلغام األرضية غير المطهرة عام  � آ=تاب الق=تلة الخفيي=ن    - 123 

 . صادر عن وزارة الخارجية األمريكية   أ4 ص 1998األرضية العالمية عام  أزمة ااأللغام

  .61  ص 1998لغام األرضيه صادر فى لندن عن دار ليوآوبر عام األ ميك آرول آتاب تاريخ -  124

 . المصدر السابق -  125

  .14   ص 1998 مارس � يناير 22 العدد �افريكان توبيكس أ أحمد لطفى -اآتشاف الخطر المميت 126 - 

   .16 ص 1998 مارس � يناير 22 أفريكان توبيكس العدد � القاهرة تفسر سياسة منع األلغام -  127
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  ووت==تراوح أن==واع األلغ==ام ال==تى وج==دت ف==ى مص==ر بي==ن األلم==انى    ) . 1982انس==حبت إس==رائيل م==ن س==يناء ع==ام  (1973
  .األمريكى والبريطانى من أيام الحرب العالمية إلى البريطانى الحديث واألمريكى والروسى واإلسرائيلى

م=م الم=تحدة إق=تراحا بإرسال فريق لتقييم مشكلة األلغام فى مصر وآانت فى       أل أعلن=ت ا   1999وف=ى م=ارس      
  .128إنتظار الضوء األخضر من رئيس الوزراء المصرى

  
 

 :تمويـل مكافحـة األلغام  
 -جية آان=ت مص=ر إس=تفزازية ف=ى طل=ب دع=م م=ادي دول=ى لتطهير األلغام لديها وطبقًا لمساعد وزير الخار                    

مدي=ر إدارة ن=زع الس=الح فإن=ه وب=رغم طل=ب المس=اعدة ع=دة م=رات من المجتمع الدولى فإن جهودًا حقيقيه لمساعدتنا لم               
 مليون 200وتطلب مصر . 129ت=بذل ع=دا ربم=ا ع=دد قل=يل ج=دًا م=ن ال=دول ال=تى يمك=ن عده=ا عل=ى أصابع اليد الواحدة                   

م==م الم==تحدة أن مص==ر ق==د طالب==ت ال==دول الغرب==ية المس==ئولة ع==ن  وتذآ==ر األ . 130دوالر أم==ريكى تموي==ًال لتطه==ير االلغ==ام
 مليون دوالر 50 مل=يون دوالر أم=ريكى لتطه=ير االلغ=ام وس=وف تدف=ع الحكومة         142مع=رآة العلمي=ن أن تس=اهم بم=بلغ          

 . 131أمريكى إضافيه 
بينما قدمت . ةوقام=ت ألمانيا بتقديم مكتشفات ألغام معدنيه ومالبس واقيه لمجهودات تطهير األلغام المصري   

وق=د خص=ص ب=رنامج الواليات المتحدة    .  دوالر أم=ريكى ل=تمويل تطه=ير األلغ=ام والمع=دات      145.189المملك=ة الم=تحدة     
 منذ بداية    و  وبوض=ح  . ووف=رت إيطال=يا تدري=ب عل=ى التطه=ير            132 مل=يون دوالر أم=ريكى     1.5للتطه=ير اإلنس=انى م=بلغ       

لغ==ام المع==روفه ألطات ف==ى مص==ر بنس==خ م==ن الخ==رائط الباق==ية لحق==ول ا  الثماني==نات أم==دت وزارة الدف==اع البريطان==ية الس==ل 
وم==ن غ==ير .  ومعلوم==ات ح==ول أن==واع األلغ==ام ال==تى زرع==ت والتكت==يك ال==ذى اس==تخدمتة ق==وات الكومنول==ث أث==ناء الح==رب  

 .المعروف آم عدد حقول االلغام التى لها خرائط باقيه 
 ، 1981لف=ات الح=روب الملكيين أعوام   وآ=ان ه=ناك زي=ارات إل=ى مص=ر بواس=طة ض=باط ال=تخلص م=ن مخ             

وتقوم حاليًا  . 1984آذلك قامت القوات الجوية الملكية بطلعات إستطالعية فوق مناطق األلغام عام          . 1994 ،   1984
وزارة الدف=اع ب=اعداد نس=خه جدي=دة م=ن ح=زمة الخ=رائط والمعلوم=ات ال=تى تس=هل إستخدام التكنولوجيا المتطورة حيثما                      

  . 133أمكن
عم=ل مجموع=ة غ=ير رس=مية م=ن المانحي=ن م=ع ب=رنامج األمم المتحدة اإلنمائى فى مصر من أجل تشجع                        تو   

وق=د أظه=رت ال=دول الغرب=ية إه=تمام ب=تمويل التطهير فى إطار خطة وطنية                 . م=زيد م=ن الش=فافيه والمش=ارآة ف=ى مص=ر           
صر أن تنمية السياحة علي سبيل ومنذ أعلنت م. يمك=ن أن تض=م جم=يع الوزارات ذات الصله وليس وزارة الدفاع فقط     

الم=ثال عل=ي ط=ول سواحل الصحراء الغربية وآذلك صناعة البترول معاقة بسبب تأثير األلغام فإن الحكومات المانحة                   
 .134أوضحت أن الوزارات المناسبة يجب أن تكون مشارآة في تطوير مثل هذه الخطة

                                                           
   .19/3/1992 هيوستن آرونيكل � األمم المتحدة تعرض فريق ألغام لمصر �إليزابث بريانت  128 -  

 .16 ص 1998 مارس � يناير 22أافريكان توبيكس العدد .  القاهرة تفسر سياسة منع األلغام - 129

جهة النظر العسكرية فى ومصرى خالل الجزء الخاص بالموقف من  الجيش مالحظ=ات أخذته=ا م=ارى وب=رهام م=ن م=نظمة مراق=بة تف=وق االنس=ان من محاضرة ال         - 130

  .11/2/1999 لبنان �االلغام األرضية فى البلدان العربية بيروت  المؤتمر اإلقليمى حول مخاطر

  .www.un.org/ Depts./ Landmines / country / Egypt.htm 2 قاعدة بيانات االلغام األرضية ص - تقرير مصر�األمم المتحدة   131 - 

  .16/11/1998 الطبعة الرابعة � نيويورك � دعم مكافحة االلغام األرضية الثنائى ورقة  معدة إلجتماع مجموعة دعم مكافحة االلغام -  132

 

 .أنظر تقرير مرصد األلغام األرضية حول المملكة المتحدة . COLS  655  - 606. 17/2/1998 هاتسارد -  133

 .14/2/1999 � القاهرة �دول غربية مختلفة وممثلي الحملة الدولية لمنع األلغام األرضية  مناقشة غير رسمية بين -  134



 30

 : تطهير األلغام 
وتملك مصر  .  الحرب العالمية الثانية     انتهاءر منذ   يش=ارك الج=يش المص=ري ف=ي مجه=ودات التطه=ي           

 جندي وهناك ماليين الدوالرات آل عام ترصد 480أربع=ة آتائ=ب عس=كرية وطن=ية للتطه=ير تضم        
 مليون لغم 12 هك=تار م=ن األراض=ي وإزالة    120.000 ال=يوم ت=م تطه=ير       وح=تى  . 135إلزال=ة األلغ=ام   

 وهو ما يؤدى    األلغامل مواقع مناطق    وه=ناك مش=كلة واح=دة ه=ي نق=ص المعلوم=ات ح=و             . 136أرض=ي 
 من األلغاموقد حرآت األمطار والرياح وتحرآات الرمال . إل=ى الحاج=ة إل=ى مس=ح ش=امل للمش=كلة             

 آذلك هناك مشكلة تتمثل � عمق األرض في دف=نها أعمق من متر       ف=ي مواقعه=ا األص=لية أو تس=ببت        
آثر حساسية ألعالمية الثانية أصبحت  الحرب اأثناء زرعت التي المض=ادة للمرآ=بات   األلغ=ام  أن  ف=ي 

 .حيث نزلت مرتبتها عبر الزمن مما يجلها عرضه ألن تعمل آألغام مضادة لألفراد 
 

 :لغام ألالتوعيـة با
ي=ري الج=يش المص=ري الحاجة إلي حملة توعية تشمل تعليم أفضل لحقول األلغام وإعالنات إذاعية                 

 . 137 األجان==ب م==ن مخاط==ر األلغ==ام غ==ير المطه==رة   وتليفزيون==ية ل==تحذير ال==ناس بم==ا ف==يهم الس==ائحين  
وع=ندما أخ=ذ ممثلي=ن م=ن الحمل=ة الدولية لمنع األلغام األرضية إلي العلمين بواسطة وزارة الدفاع لم          

 اليوم تشمل المجهودات غير الحكومية      وحتى . 138اإلطالقي=روا أي=ة عالم=ات لحق=ول األلغ=ام علي            
آذل==ك ه==ناك حمل==ة  . 139 1977ل==ذي تأس==س ف==ي ديس==مبر  للتوع==ية باأللغ==ام مرآ==ز مكافح==ة األلغ==ام ا  

 م==نظمة غ==ير 20 وت==تألف م==ن 1998 األرض==ية تأسس==ت ف==ي س==بتمبر  األلغ==اممص==رية ناش==ئة لم==نع  
 . حكومية

 
 : ضحايا األلغام 

 منهم قتلي696 ضحية في مصر 8313رضية بحياة أل أودت األلغام ا   1999طبقًا لما قاله الجيش المصري في فبراير      
 ص=فحة ألغ=ام وم=ن هذا الرقم ذآرت أن    8301ت مط=بوعة غ=ير مؤرخ=ة ل=وزارة الدف=اع رق=م إجمال=ي                وق=د أعط=    . 140

 4599 قتلي و 418 ضحية منهم 5017 قتلي وقد قدر إجمالي المدنيين بحوالي     272 منهم   3248الضحايا العسكريين   
لع==الج الطب==ي واألط==راف  ي ض==حايا األلغ==ام ال==رعاية بواس==طة الدول==ة الت==ي تق==دم إس==عافات أول==ية وا    ق==ويل. 141مص==اب

 وهناك مرآز طبي واحد بدأ 142الص=ناعية إض=افة إل=ي أن ه=ناك بع=ض التعويض=ات ألس=ر ض=حايا األلغ=ام العسكريين                   
 .دراسة الحاجات الفسيولوجية للناجين من األلغام األرضية

                                                           
  .1 تقرير األمم المتحدة عن مصر ص -  135

أنه تم  وآذلك آتاب القتلة الحديدين لوزارة الدفاع ذآر � 11/2/1999 مالحظ=ات أخذته=ا م=اري وي=رهام م=ن م=نظمة مراقبة حقوق اإلنسان خالل مؤتمر بيروت       -  136
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