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  .2002التطورات الرئيسية منذ مايو 
 2400 لغم أرضي و     39 تم اكتشاف و تدمير      2002خـالل عام    

 0ذخيرة عنقودية على األقل في الكويت
 

 0سياسة منع األلغام
 

لم تنضم الكويت التفاقية منع األلغام ، كما لم تدلي الحكومة الكويتية بأي             
ـ       طسإفـــادة تشـــير لدعـــم االتفاقـــية مـــنذ أغســ

2000 1 0 
و قـد حضرت الكويت االجتماع الرابع للدول األطراف في اتفاقية           

 لكنها لم تشارك في اجتماعات اللجنة       2002مـنع األلغـام فـي سبتمبر        
 2002 نوفمبر   22 ، و في     2003الدائمـة فيما بين الدورات خالل عام        

امتنعـت الكويت عن التصويت على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة           
 الذي يدعم تنفيذ و عالمية اتفاقية منع األلغام ، و فيما سبق             57/74قـم   ر

كانت الكويت غائبة أثناء التصويت على القرارات السنوية الداعمة لحظر          
ــوام  ــام أعــــــــــ   2000و1999األلغــــــــــ

 0 2001و
 

و ال ُيعـرف عـن الكويـت أنها أنتجت أو َصدرت ألغاما مضادة              
 قواتها المسلحة تحتفظ بمخزون     لألفـراد و ليس من الواضح إذا ما كانت        

من األلغام األرضية المضادة لألفراد ، و كانت وزارة الدفاع قد أخبرت            
 20مرصد األلغام األرضية أن القوات الكويتية لم تستخدم األلغام أبدا

                                                            
 –" إن دولة الكويت سوف تلحق بالموقعين على هذه االتفاقية الدولية الهامة قريبا           " قـال وزيـر الخارجـية        1

  األحمد  الصباح وزير خارجية الكويت إلى لويد أكسورثي وزير خارجية             خطاب من الشيخ صباح   
  0 2000كندا في أغسطس 

   0 685-684 صفحات 2002 تقرير مرصد األلغام األرضية 2



 لغم مضاد   9000و قـد خزنت الواليات المتحدة األمريكية حوالي         
ذا المخزون المعاد تسكينه    لألفـراد فـي الكويت ، لكن الوضع الحالي له         

 كشف وزير الجيش األمريكي النقاب      2002 سبتمبر   5غير معلوم ، ففي     
 لغم أرضي على األقل قد      7776عن أن معدات و ذخائر حربية من بينها         

 و ليس من المعلوم في      0 3 من قطر إلى الكويت    2002نقلـت في يوليو     
خرى قد مرت عبر هـذا الصـدد ما إذا كانت األلغام المخزنة في بلدان أ       

الكويت على اعتبار أن القوات األمريكية تحركت نحو العراق انطالقا من           
 0الكويت

 مايو  25و كـان معهـد الكويت لألبحاث العلمية قد عقد لقاء في             
 120 حـول التأثـير البيئـي للمعارك األخيرة حضرة أكثر من             2003

لغام شـخص و اشتمل على محاضرة ألقاها باحث الكويت في مرصد األ           
األرضـية ، كمـا ألقى باحث مرصد األلغام األرضية محاضرات حول            
األلغـام في الكويت خالل لقاءين إقليميين في سوريا عقدا خالل شهري            

 ، و قام ببحث أخر نُشر بمطبوعة عن         2002 و فبراير    2002ديسـمبر   
 04مخلفات الحروب المنفجرة

 
 

  0مشكلة األلغام األرضية و مكافحة األلغام
الت مناطق من الكويت ملوثة باأللغام و القذائف غير المنفجرة          ال ز 

، حيث توجد أنواع مختلفة من األلغام األرضية و القذائف غير المنفجرة            
تحـت غطـاء اسـود من البترول الخام و الحصر القطرانية و الرزاز              
النفطـي فـي مناطق حقول البترول الكويتية و تغطي هذه الملوثات نحو             

ئة من مساحة الكويت ، و قد نتج هذا التلوث عن حرائق            سـبعة في الما   
 كذلك توجد كميات غير     0 1991مـنابع البـترول فـي يناير و فبراير          

معلومـة مـن األلغام و القذائف غير المنفجرة تحت الرمال في مناطق             
معينة من الكويت و على وجه الخصوص على طول المسارات  الطبيعية            

أن أعدادا كبيرة من األلغام األرضية      للـرمال ، و مـن الواضـح كذلك          
المضادة لألفراد ال زالت مختفية في مسطحات المد و الجزر الطينية في            

                                                            
  وكالة رويترز    -، تشارلز الدينجير    " حرك الجيش األمريكي أسلحة بالقرب من الكويت في تدريب تعبوي          "3

   0 2002 سبتمبر 5، واشنطون 
قام بها مركز الدراسات و األبحاث في الكويت        " مخلفات الحرب المنفجرة في الكويت    "  دراسة حالة بعنوان     4

 0 2003 لندن –و منظمة مكافحة األلغام في المملكة المتحدة 



 اكتشف جنود الفرقة الثالثة مشاة       2003 و في فبراير     50خلـيج الكويـت   
 في إحدى   63األمريكـية ذخـيرة عـنقودية صغيرة من نوع بي إل يو             

  60تمناطق التدريب القتالي في صحراء الكوي
و طبقا لتقارير التطهير الشهرية لوزارة الدفاع الكويتية فأنة خالل          

 لغم أرضي   39 تم اكتشاف    2002 ديسمبر   20 مارس حتى    21الفترة من   
 مضاد للمعدات في مناطق مختلفة من البلد        7 مضاد لألفراد و     32مـنهم   

 تشمل  حقول البترول في الوفرة و العبدلية و كبد و السالمي و قد دمرت              
 كيلومتر مربع خالل    23547 ، كما مسحت مساحة تناهز       7فـي موقعها  

  80 بغرض ضمان الجودة2002عام 
و يعـد سـالح المهندسين في وزارة الدفاع الكويتية مسئوال عن أعمال             
المسـح و التقيـيم و ضـمان الجودة و التطهير و تعليم السكان مخاطر               

  0األلغام األرضية و القذائف غير المنفجرة
 تم  2002 و حتى ديسمبر     1991ذ انـتهاء المعارك العسكرية عام       و مـن  

 6,57 طن متري من األلغام المضادة لألفراد و         10,18اكتشاف و تدمير    
طن متري من األلغام المضادة للمعدات بواسطة فرق التطهير و التخلص           

 مليون لغم   1,1 ، هذه األطنان تعادل      9مـن القذائف المنفجرة في الكويت     
  0 لغم مضاد للمعدات تقريبا568000راد و مضاد لألف

 
و قـد وجـدت الذخائر العنقودية الصغيرة بأعداد أكبر، فمن عام            

 طن متري من الذخائر     108 اكٌتشف و دمر     2002 حـتى عـام      1991
 ذخيرة  2400 اكتشف و دمر     2002العـنقودية الصـغيرة ، و في عام         

 1991هير من    ، و قد تكلفت عملية التط      10عـنقودية صغيرة على األقل    
  0 حوالي بليون دوالر امريكي2002حتى 

 
                                                            

 اكتشف فريق من معهد الكويت لألبحاث و فريق مختلط من المستشارين الدوليين عدد              2003 خـالل يناير     5
لغام المضادة لألفراد في مساحات المد و الجزر في منطقة راس السابية الواقعة أقصى الشمال               من األ 

الشـرقي مـن الكويت ، و الظروف البيئية في هذه المنطقة و الطبيعة الوحلية للمسطحات المدفونة                 
   0تجعل اكتشاف األلغام أمر في غاية الصعوبة 

 مقالة –"  كذلك1991القوات العسكرية تواجه مخلفات حرب     ملـيون لغـم كامـنة تنظر في العراق ،            10 "6
 0 2002 فبراير 20جريدة ميامي هيرالد األمريكية بتاريخ 

 لطبعات وزارة   2002 إلى ديسمبر    2001 إخضـاع بواسـطة مـنظمة مراقبة حقوق اإلنسان  من ديسمبر              7
 الملحق  –" لمدمرة أو المستعادة  التقرير الشهري عن الذخائر و المتفجرات ا      "الدفاع الكويتية المعنونة    

 0 مع مالحظة أن تقرير كل شهر لم يكن متاحاً 0أ 
 0 2002 تقرير وزارة الدفاع الكويتية الشهري عن الذخائر و المتفجرات المدمرة في ديسمبر 8
 تجمـيع أدلـة بواسـطة مـنظمة مراقـبة حقوق اإلنسان من تقارير وزارة الدفاع الشهرية عن الذخائر و                     9

 0جراتالمتف
 0 نفس المصدر السابق10



 0ضحايا األلغام و مساعدة الناجين
 

 ضحايا على األقل بسبب األلغام و       10 سقط   2002خـالل عـام     
 0القذائـف غير المنفجرة في الكويت ، بينهم قتيل واحد و تسعة مصابين            

ر  انفجر لغم أثناء تدريب على التطهير داخل معسك        2002ففـي يـناير     
 ، و   11حربـي مما أسفر عن إصابة خمسة عسكريين بترت ساق أحدهم          

فـي أول إبريل أصيب شخص في حادث انفجار قذيفة غير منفجرة في             
 أكتوبر أصيب ثالثة من جنود مشاة       10 ، و فـي      12المـنطقة السـاحلية   

الـبحرية األمريكـية عـندما داسـت مركبتهم المدرعة على لغم مضاد             
ة تسمى األديرة بالقرب من الحدود مع       للمركـبات فـي منطقة صحراوي     

 ديسمبر قتل رجل في حادث انفجار لغم في منطقة          9 ، و في     13العـراق 
  140صحراء األطراف شمال غرب مدينة الكويت

كمـا تـؤازر و تسجل بعثة  األمم المتحدة للمراقبة بين العراق و              
طقة الكويـت ضحايا األلغام و القذائف غير المنفجرة الذين يقعوا في المن           

مـنزوعة السـالح بيـن البلدين ، على أن معظم الحوادث تقع لمدنيين              
  0عراقيين

 ضحايا لأللغام و القذائف الغير      3 كان هناك    2001و فـي عـام      
  150منفجرة على األقل ، حيث قتل شخص واحد و أصيب ثالثة آخرين

 نشـر معهد الكويت لألبحاث العلمية تقرير        2002وفـي فـبراير     
لحرب المدنيين في الكويت ، حيث بلغ عدد المصابين         حديث عن ضحايا ا   

 إصابة من بين عدد مصابي الحرب البالغ عددهم         1026بسـبب األلغام    
 421 قتيل من بين     85 مصـاب ، و بلغ عدد القتلى بسبب األلغام           2386

قتـيل مدنـي بسبب الحرب ، كما بلغ عدد المصابين بسبب القذائف غير       
 160 قتيل119  إصابة و القتلى175المنفجرة 

و لم يكن هناك تغيير في نظام الرعاية الصحية للناجين من األلغام            
        170عن تلك التي ذكرت في تقارير مرصد األلغام األرضية السابقة

                                                            
 0 2002 إبريل 7 معلومات قدمتها وزارة الدفاع الكويتية بتاريخ 11
 0 2002 اكتو بر 11 جريدة القبس اليومية الكويتية بتاريخ 12
 مدينة  – ديانا إليس ، االسوسياتيد برس       –"  مـن مشـاة البحرية األمريكية في انفجار بالكويت         3إصـابة    "13

 0 2002أكتوبر  10الكويت بتاريخ 
 0 2002 ديسمبر 20 جريدة القبس بتاريخ 14
 0 686 ، 685 صفحات 2002 انظر تقرير مرصد األلغام األرضية 15
 0 686 نفس المصدر السابق صفحة 16
 0 1018 صفحة 2001 انظر تقرير مرصد األلغام األرضية 17



 


