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وقد حضرت االجتماع   . لـم تنضـم السعودية التفاقية منع األلغام         
 كما واجتماعات   2002الـرابع للدول األطراف في االتفاقية في سبتمبر         

 وكما في   02003اللجـنة الدائمـة فـيما بين الدورات في فبراير ومايو            
ت على قرار الجمعية    سـنوات سـابقة كانت السعودية غائبة عن التصوي        

وقد استمر  .  الداعم التفاقية منع األلغام      57/74العامة لألمم المتحدة رقم     
المسـئولون السـعوديون في إظهار اهتمامهم باالتفاقية من ناحية تقدمها           

وفى السعودية قوانين جنائية تمنع وتعاقب      . وتكنولوجيا التطهير الحديثة    
 . 1يها األلغام األرضيةحيازة ونقل األسلحة والذخائر بما ف

وقـد أعلنـت السـعودية أنها لم تنتج أو تصدر أو تستخدم ألغاما              
وسابقاً أشار المسئولون السعوديون إلى أن بلدهم       . مضـادة لألفـراد أبداً    

اسـتوردت ألغامـا مضـادة لألفـراد في الماضي من المملكة المتحدة             
 السعودي   أكد عميد في الجيش    2003والواليـات المـتحدة ، وفى مايو        

لمرصـد األلغـام األرضـية أن هذا المخزون  في أمان ومؤمن وربما              
يسـتخدم فقـط في وقت الحرب ، وفى هذه الحالة ستكون جميع حقول              
األلغام مُعلمه ومسجلة ومسورة وفقاً للملحق الفني من البروتوكول الثاني          
ة اإلضـافي التفاقـية األسـلحة التقلـيدية ، كما أكد أن الواليات المتحد             

األمريكية تخزن ألغاما مضادة لألفراد في األراضي السعودية ، لكنه قال           
أن الواليـات المتحدة ال تستطيع استخدام األلغام في األراضي السعودية           

 .2طبقاً التفاقية سارية بين البلدين
وتوجد لسالح المهندسين   . والسـعودية ليست دولة متأثرة باأللغام       

ل منطقة من المملكة تتولى مسئولية      فـي الجـيش السعودي وحدة في ك       
وفى الماضي طهرت هذه    . تطهـير القذائـف غير المتفجرة عند الطلب         

الوحدات مناطق التدريب والمعسكرات التي استخدمتها قوات التحالف قبل         
وفيما عدا تدمير صاروخين عراقيين     . 1991وأثـناء حرب الخليج عام      
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 لم يكن هناك تطهير     2003سقطا في مناطق صحراوية في السعودية عام        
 .3 2003 ،2002للقذائف غير المتفجرة خالل عامي 

 تبرعـت السـعودية بخمسين مكتشف الغام        2002و فـي مـايو      
 أمدت اليمن بمليون دوالر 2002وأربعين بدله واقيه للبنان ، وفى أكتوبر 

 مليون دوالر ألنشطة مكافحة     3أمريكـي كثانـي دفعه من منحة قدرها         
وقد أرسلت السعودية مستشفى    . فيها تعليم مخاطر األلغام     األلغـام بمـا     

ميدانـي كبـير إلى بغداد لتقديم لعالج ضحايا الحرب العراقيين كما نقل             
  .4بعض الضحايا لتلقى رعاية طبية أكثر في المملكة
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