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 لبنان
 

 :2003الَتَطّورات الرئيسية منذ مايو 
ية تضامن    " ارات  عمل يو في    - "اإلم  اآتمل مشروع تمويل إزالة األلغام  الذي تبنتة اإلمارات   2004 يون

ية  تحدة العرب نانالم نوب لب ي ج د.ف ام  و ق ي بمسح المشروع  ق ْن األر 5حوال رّبع ِم تر م يون م  يِضامل
 . لغم أرضي62490دمرنان و في جنوب لب باأللغاِمالملوثة
د     َغ الجيُش اللبناني عن إزالة ألغام    و ق  2200تدمير، و2003 مليون متَر مرّبَع ِمْن األرِض في 1.6  منأبل

راد،        ًا مضادًا لألف بات        250و  لغم ًا مضادًا للمرآ نفجرة     8000، و  لغم منظمات قامت  آما .ذخيرة غير م
ية،    ة    و غير حكوم ية  جيوش  و  شرآات تجاري ير   أجنب  ومارس 2003 بين مايو و ما.أرضًا إضافيةً  بتطه

 . الطالِب  من 200000 منهم مليون  مواطن تقريبًا ، إلىيم  مخاطر األلغام  تعلأنشطة   وصلت،2004
 

 :1999الَتَطّورات الرئيسية منذ 
ايو      ي م نان ف نوب لب ْن ج ا ِم رائيل قواته حبْت إس ة ، 2000 َس ا وراءمخلف كلةه اممش ف غ  / ألغ ير قذائ

نفجرة  ايو      و.م  مريكىأ دوالر    مليون 50حدود  فى  ، أعلنْت اإلمارات العربية المتحدة مساهمة       2001 في م
نان،          ر جنوب لب ادة تطوي وِل      متضمنة إلع بلِغ مجه و قد  .  و نشاطات تعليم مخاطر األلغام     غامل األ زالة إل  م

دأت  ية تضامن     "ب ارات   عمل توبر     " اإلم  مليون  5 حوالي   بتطهير 2004 في يونيو    ت واآتمل  2001في أآ
 .متَر مرّبَع ِمْن األرِض

ا ب     ن   و م ام           1555644  تلقى  ,2003 و 1999ي يم مخاطر األلغ م عمل دراسة واسعة        .شخصَا تعل ا ت  آم
 لجنوب األلغام مرآز تنسيِق عمِل     آذلك تأسس  .2003 إلى   2002ِمْن مارس   لمدى تأثير األلغام األرضية      

نان ل  لب ي أوائ ي و.2002ف ام ، 2001 ف بال ق يمكت ام إل  الوطن ة األلغ اعدةَسيَأسبتزال ية لمس نة قوم   لج
 .ايا األلغامضح

ا  ن و م يو 2000 بي ام األرضية و2004 ويون ّببْت األلغ نفجرة، س ير الم ث إصابة291 القذائف غ   ، حي
بات   أنخفض عدد      ْن     اإلصاباُت بث  في  26ثم  ،  2002 في   49  إلى ,2001 في   93، إلى   2000 في    119 ِم

2003. 
 

 األلغام  سياسة منِع
م تنضم  نانل ىلب نِع إل اهدِة م راد  مع ادة لألف ية المض ام األرض ي و .  األلغ امف برْت وزارة 2003 ع  ،أخ

ام  صد الخارجية مر   النزاع المستمر  نضمام إلى المعاهدَة بسبب بأن لبنان غير قادر على اإل     األرضية األلغ
ع إسرائيل    ة آرر        و .)1(َم ترة طويل نا  سفير لف دى   لب م  ن ل ّتحدِة في    األم ن إلى اجنيف نفس السبِب في  بي     الم

نعقدة لدراسة الحالة العامة       لجنة   ال  سحاِب إسرائيل ِمنْ  نامنذ  و. )2(  2004  في فبراير  تفاقية اال اتوعمليالم
ايو        جنوبِ  نان في م نان        ت، َحث  2000لب اِت لب ْن الحكوم د ِم استخدام  إلى معاهدَة منِع  نضماماإل  على  العدي

اماأل ذا و  .لغ ارْك ه ْم ُتش ن   َل اوا، لك يِة أوت ي عمل نان ف يع هالب رت توق اهدةحض مبر مع  1997  ديس
ا   .آمراقب  نان      آم ْن     واحد  سنوي  جتماع  ا  َحضرْت لب دول األطراف     ِم   منع  األلغام   معاهدةل اجتماعات ال

د و  ). 2002في   ( رة  ألول أن حضرت     بع ايو       م نان في     2001 في م  و 2003 جلسات     جميع ، شارآْت لب
   .لمعاهدةل  الدائمةلجأن ل 2004

 
ا  , 1996 أعوام األلغام  السنوية لمنع  الجمعية العامة لألمم المتحدةِ    قراراتعلى    باإليجاب  َصّوتْت لبنان  آم

 . 1998، و1997
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ة حال،  و ى أي تعل نان  فقد آان ة لب يدة الدول ى والوح تى قامت بالتصويت  األول يا ضّد قرارال نَع ف   أوللم
ّوَت 1999ديسمبر  ندما َص تحدِة    تع م الم تابعة لألم ة ال ية العام راِر الجمع ية 54/54 ضّد ق ىداع يم إل   تعم

نِع     اهدِة م ام استخدامِ مع ِن    و. األلغ ك الحي ْنُذ ذِل  األخير  القراِر السنوِيو آان أخرها عن التصويت تمتنَعاُم
 .2003 ديسمبر في

د د عق راِت   و ق ي الش عن أّول المؤتم ام األرضية ف ْن   األلغ يروت ِم ي ب ِط ف براير  12 -11رق األوس ف
افه، 1999 ِز مص واستض اتدرا مرآ ية   معلوم ام األرض نظمل األلغ تع اتلم يَة بال ير حكوم ع ا الغ ون م

 .الجيش الوطني
ى ناير 12-11 و ف تمَعا، 2001 ي ث ج يروتل األرضيةم ا لغصد األ مروباح ي ب نطقِة ف داد إللم ر تقريع

ا .2001 د    آم ام األرضية  ل المؤتمر اإلقليمي   عق و  . )3( 2003 في بيروت في ديسمبر      آخريينليومين   أللغ
ريل   في    معاهدة في عمَّأن، حول النيِة انس القضايا العسكريِة واإلن  إقليمية ع   ندوة، َحضرْت لبنان    2004أب

 .األردن
نان َليسْت عضو     و ية  ا فى  لب لحِة ال   اتفاق اجتماع الدول نى المعدل لكنها حضرت وبروتكولها الثاّتقليديه  األس
ثا     ا بروتكول ال  في رسالِة إلى األمين العام لألمم المتحدة   و .مراقب آ 2003  نوفمبر   في نى المعدل طراف ال

ريل   فى    يس لبنان،     ذآر ِ ،   2004 أب نضمام  اإل علىعتراُض  ا اُهديأميل لّحود، أن الحكومة َلْيَس ل     العماد  رئ
ى  دل      إل ثأنى المع بروتكول ال ه إسرائ        إذا  ال ا        مضيفا  ،يل  التزمت ب زاَل َتْرفُض َتزويد لبنان    ت أن إسرائيل م

 .)4( جنوب لبنان احتالِلها بعد  التى خلفتها ورائهاحقوِل األلغاملبخرائِط  
 

 االستخدامتخزين و والنقلوال األنتاج
م  رف عن     ل  ِمْن  علوم غير م  عدَد اللبناني الجيُش َيْخزُنو.  األلغام المضادة لألفرادَ   ديرصت َأو   نتاج إ  لبنان  يُع

رادِ      ام المضادة لألف ة أ   وال توجد   .األلغ ر  ي د   تقاري أي حزب، من قبل  لألفراِد ة األلغام المضاد  خدامستا  تؤآ
دول فى               ل منتصف      2003أو النشاطين من غير ال غام ل وآأن أخر استخدام معروف لأل     .  2004 أو أوائ

نان من قبل          لأل راد فى لب  المحتل ما بين زب اهللا فى جنوب لبنان    طين من غير الدول مثل ح     شا ون إسرائيلف
 . 2000ى فى مايو سرائيلنسحاب اإل وحتى اإل1999عام 
ارس و ي م مى, 2000ف تحدث الرس زب اِهللا ل ذآرالم أنهم ح ّنف ب تواال ُيص هم آمس م الغلأل خدمين أنفس

ة      ا       .  )5(األرضية بصفة عام ترة م ن   وخالل الف غ أن ال    ،2000  و 1975بي  ًا ألغام ت  التى استخدم   قوات أبل
نان      َي،       شملت  أرضية في لب  ُمْخَتِلفوالجيش السوري، ومجموعات مقاومة شعبية محلّية،   و الجيَش اللبنان

 .)6( اإلسرائيلية، وجيش جنوِب لبنانقواتال والجماعات الفلسطينّية الُمسلَّحة،
ية       نانى عمل يش اللب ى الج ام ف ة األلغ نى إلزال ب الوط هل المكت ام وتما ويس تفّجرِة الَك األلغ األدواِت الم

ى   للتدريب    يات عل آما . )7( في جنوب لبنان ُةملْاعاَل  زالة األلغامإلتجاريِة ال شرآاتذلك للاإلزالة  ، و ِ عمل
 )8( اإلزالةي عملياِت للتدريب علجنوب ال َوجدْت في التى َبْعض األلغامً علىالشرآاِت  هذهأبقت 

 
  األرضية األلغاممشكلة 
ام األرضيةت الدراسة ااآتمل ير األلغ املة لمسح تأث ية الش ا ال للبنان تى قامت به ارية مجموعة وال  االستش

ام  ول األلغ طس  ح ي أغس ن2003 ف در ، لك م يص مي  ل تقرير الرس ى    ال ذا إل رجع ه ا ي تى األن و ربم  ح
  .)9( مسحللشهادة األمم المّتحدَة صدور تأخير

يرال   ية َنتاِئَج  و تش ى        األول ِح إل ْن المس نطقِة، 24ْن   مِ  22 أن ِم  إلى قد تأثرت، ًا مرّبعًا آيلومتر137  تغطى م
ام األرضية َأو         ا باأللغ ّد م نفجرة      ح ير الم تأثّ  ًامجتمعُ  306  عن   المسحُ  وآشف .  القذائف الغ مجموع ب،  ًار م

  .)10(ن لبنان ا بالمائة ِمْن سك30تقريبًا  ، َأوًا شخص1087249
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بقًا   و   أقل تأثرًا ًامجتمع 250وأآثر ِمْن  بشدة ًا متأثرًا مجتمع 28 هناكفأن األلغام األرضية ،    لمسح تأثير ط
د  . )11( ام  ويع ير األلغ نفجرة   / تأث ير م ف الغ ي اال االالقذائ اديجتماع ية  قتص ي   ذو أهم ًا ف ، خصوص

ناطقِ  تى  الم رقُل عودةَ   ال يها    الشخاص األ  ُتع ن ف ا ، نازحي  جنوب لبنان وجبل و،النبطية   قاطعات  في م آم
نان  ام واصل    وت . لب نفجرة        األلغ ير م ناطقِ ال َتلويث َبْعض       والقذائف الغ ، وتابجرافي بيروت،    الشاطئية    م

 .جنوب لبنانقاطعة طرابلس، ومو
ّل   و ام ُآ زّوُد    ع ِي          الوطنى إل   مكتبَ ال، ُي ام للجيِش اللبنان ة األلغ  مناطقبالقائمة  ب األرضية األلغام مرصدزال

ة ب الملغم نان، مرتَّ ي لب ناطق تامحافظال حسب ة ف ْن دءًا بو. والم ارس  1  ِم يش أحصى ، 2003م الج
نطقُة    1233 ية من األلغام     م  900 الجيَش   أحصى،  2004 مايو   28 ِمْن   ابتداءو. ملغمة منطقُة   2180 و خال

 .  مليون متر مرّبع ِمْن األرِض25مجموع ب ، طقة أخرى غير ملغمةمن
ام المتزايِد،              و ة األلغ اِط إزال ْن نش رغم ِم ى ال و هو ما يزيد   , تقريبًا  ملغمة   منطقَة   2500 الجيَش   أحصىعل

تى حصرت  فى             ناطق ال ة بصورة آبيرة و     . الماضي عن عدد الم ناطق ملغم م اآتشاف م ا ت ذلك بعد   آم
يع المعلومات والمسح      ِع   تجم ى أفضل وجه    الموّس   مليون متُر مرّبُع، 115 ملغمة هو المناطُق ال وعدد.عل

ي ممواقعه و   جبِل لبنان  مقاطعة  في 326 و في بيروت؛15و ؛ و باترونمنطقة طرابلس   في108:  آالّتال
نطقِة غرِب البقاع؛      77 و؛ َخّط ال" منطقة   في على طول الحدوِد الجنوبيةِ    1028في الجنوِب؛ و   632 و في م
 .)12( " زرقاال

در  ي           ويق ناك حوال ُي أن ه مٍ  550000 الجيُش اللبنان م وضعه      أرضيٍ   لغ أن   على     د،  البل  في آافة أنحاء   ات
نان      ن هو أآثر  جنوب لب َة بشّدة ،    االم   صّرحتْ وقد   . )13( اَتقريب  لغم 400000 على   حتوي حيث ي  طَق الملوث

ناطِق            يَة الم أن أغلب ّتحدَة ب م الم ة األم ى    في الجنوب    الملغم ع  عل " لألمم المتحدة "زرقاألَخّط ال" طول  تق
نان وإسرائيل        ن لب بدأ    .تلةة المح  فلسطين ال راضى األ/ بي ول    وت ى ال    حق ام عل الناقورة حدوِد ِمْن ساحِل    األلغ

 .)14(شرق آفر شوبة فى ال الّطريق إلىامتداد على
د أوضحت    246012 على حتويت   حقِل ألغام على طول الحدوِد1869  أن هناكية  اإلسرائيلط  ائخرال  وق

ادًالغم راد و  ًا مض ادًا لغم10666 لألف ربات ًا مض ث  )15( للع رائ حي ت إس ياالويل قام ية  ت ميليش اللبنان
تحالفة ا  الم اتمعه ية و مجموع لَّحة لبنان ام  ُمَس ية األلغ زراعة غالب ناك ب ن أنو . ه رغم م ة بال رق إزال  ف

ام  د    األلغ ْن      قذائف    َوجدْت أيضًا     ق يَة ِم ام  زمن الحرب   مدفع  ، فقد   )16(نيِة  ا والحرب العالمية الث   1920   ع
َي        بَر الجيَش اللبنان ر  أن الخرائَط اإلسرائيليَة       األرضية  اممرصد  األلغ    أخ  80ِمْن   قلأ ن معلومات ع    توف

ام و        وِل األلغ ْن حق ة ِم آما  . )17(  بالضبط بالمائة60حوالي توفر  الخرائَط أنني  ا العمل الميد أوضح بالمائ
رْت    وات َذآ م  ق   ، )18( حقول األلغام فقط من  بالمائة40لـ خرائط  سلمت   إسرائيل أن المّتحدَة في لبنان     األم

م تكشف إسرائيل    (  جيزينو نى  الليطا معلوماَت بخصوص حقوَل ألغام في منطقِة شمال نهرعن  حيث ل

ناير  30في  و . )19  ، إسرائيلفى الجنوب زرعتها ِل ألغام وحقل لبنان على بعض خرائط ت، َحصَل2004 ي
ك    ع إسرائيل              وذل بادل سجيِن حزب اِهللا َم ناء ت حقول ألغام جديدة ومناطق    آتشاف   يتم ا  نوحتى األ   .)20(أث
 .)21(  مارجعيونبلدِةل  يةخارجال  الحدودحول آتشَف حقل ألغام جديدا  2003  في يونيوف  ، رةيخط

 
  والتقييمدراسةال

دأَ  ام  مجموعة االستشارية   ت ال َب تع ب،     لأللغ ع  اال تأثير ل مسح شامل    ،   المكتب الوطنى إلزالة األلغام        ون َم
ام ية  األلغ ارس  األرض ي م تمل و2002 ف طس  اآ ي أغس رر ن ماَآ و. 2003 ف ى   إق تقرير ف دار ال ص
 .2004منتصف

ا قدمت    ريكا   آم ِة أم اء  لمؤسس وقد . لمسح  تأثير األلغام األرضية ائحونصدعم فنى  فيتنام فى حرب القدم
ّد ةقص مْت خدم ّتحدَة  األم ى  الم بتمبر  عل ي س تقريَر ف م و 2004ال الهإت ى رس ة االس  إل ارية المجموع تش
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 . يورومليون 1.6  بـ المفوضية األوربيَة تهمّوَل، وهو المسح الذى )22( ه لتوزيعلأللغام
م  د  ت ال إ وق يدخ يأناتاب ِد ب ى قواع َح إل ام نات المس ب إدارة نظ ودة بالمكت ى الموج ام الدول ة األلغ  مكافح

ام     ة األلغ يِق عملِ   و الوطنى إلزال  هذه آافة نات ابيال َتغّطي قاعدُة ، وجنوب لبنان  فى   األلغاممرآز تنس
بالد     أن نما    حاء ال ام مخصصاً            ، بي د مرآز تنسيق عمل األلغ ة      يع  يسأّس وقد تم ت   . جنوب لبنان فقط    لخدم

 . المكتب الوطنى إلزالة االلعام ومرآز تنسيق عمل األلغام فى الجنوبناِت بينانظام تبادِل البي
ى         طبق نظام إدارة معلوم       , 2004 في مارس      و  ام الدول  تنسيِق إزالة األلغام    وحدة   في   ات مكافحة األلغ

دى وال ل م ق نان ،  ات األم ي لب ّتحدَة ف تى  الم م وال ي  ل حتَس دةموّظف يِق وح ى  با التنس ول عل ر  لُحُص آخ
 .)23(معلومات جديدةنات نظام اإلدارة  عند الحصول على المستجدات من قاعدة بيا

د المسح  آ              ا بع دأت دراسات م د ب  وبرنامج  عمال األلغام فى الجنوب     أبين مرآز تنسيق    مشترآة  مهّمة  وق
تحدة األ     م الم ائى آ  ناألم ية     م أولية من  تقاريِر   ، مع     2003قتصاديِة في ديسمبر       ا  و اجتماعية مشروع تنم

 .)24( 2004 أوائل  تسليمها  فىمتوّقعال
  

 التنسيق والتخطيط
د  َب   ال يع ة     مكت ام   الوطنى إلزال ِي   لجيِش اللبن  فى ا  األلغ ميُة     ،  ان ئة الرس  خطة عمل األلغام     عن ئولةمسالالهي

ود    ة جه تكفل بكاف ية والم يق والوطن يطالالتنس د . تخط َسوق نى لجنت َأّس ب الوط دن ي المكت يِمة، واح   لتعل
ام ر األلغ اعدِة ىرخاأل ومخاط ام لمس ن األلغ ن م ن، الذالناجيي تمعوَن بي طتهم يقنسلتتظام نا َيج . أنش

ن     ت  تصاال االت  ستمرّ وا ية بي اع  و المكتب الوطنى     الثنائ  والفاعلين فى مجال مكافحة األلغام     ،   وزارة الدف
 .)25( 2004  و2003 خاللنحة اوالدول الم

وم المكتب الوطنى  بتُ        يِق    مع   نشاطاته  يقنس و يق ِز تنس ُأّسَس تالذي  جنوب لبنان، فى ِل األلغام اعمأمرآ
ر في    ل      تاي تضامن اإلمارات  " مشروع      لجنوب لبنان   األلغام ِلاعمأ ديُر مرآز تنسيقِ  وي. 2002 في أوائ

ام    ة األلغ تحدة             "  إلزال ية  الم ارات العرب له  اإلم ذى تمو ويستقبل مرآز تنسيق الجنوب    .في جنوب لبنان    ال
ّتحدَة لخدماِت المشروعِ        مساعدات  م الم ِب األم ْن مكت من  و جيش اإلمارات العربية المتحدة، ،  ومن  ات ِم
  .)26( َسلَّحة اللبنانيةالقّوات الُم

د و   ة األلغام فى جنوب لبنان              اصلَ وق ال إزال لمنظمات سبوعيِة  أجتماعاِت تنسيِقه   ا َعْقد    مرآز تنسيق أعم
ة  تى تعمل      إزال ام ال م  . في الجنوبِ   األلغ د ت دعم ال مجموعة  و،ين  المانحجتماع األخير لمجموعِة    اال  وق
ي  نان      الغ ألل ةالدول ايو       و   .2003 رب ديسم  16في   ِم في لب ذ المكتب الوطنى إلزالة األلغام        ،  2001في م نف
دة ستراتيجية اخطة   ،    المتحدةلألمم مائىن  اإلجمبرناالبمساعدة  و2003 في سبتمبر  و. خمس َسَنوات  لم

راجعةا عملَ   المكتب الوطنىدأب تراتيجية م يم س ابقة ن األلَتقي تراتيجيَةاتأسيس  ، وشطة والخطط الس  س
ِةو ون نإ نهاي از يك ا ج ع آالهم ن الواق ن  وم ن مدوعمي يع م هامات أصحاب جم تداء و، )27( االس ْن اب  ِم

ط ام،  2004س أغس اِعق ر الدف روعَ   وزي ترّأُس المش ذي َي راجعَة  ب ال ُص الم د . )28(ْفح ّوروق ئة َتط  هي
يِر          ة   هندسة الجيِش مجموعة معاي ام إلزال ذ  أَ ، األلغ با فى ا   ة  ْخ ي حا رهاعت .  )29(  المحلّيةِ جتمعات ماجاِت ال ت

دَأ   حيث     . إزالة األلغام   لعمليات  ططيخ  مسح تأثيراأللغام األرضية للت      َنتاِئجِ خدامْسِتا المكتب الوطنى فى       َب
ارات     تحت   و ية تضامن اإلم  يربط بين  اتصال األرضية مشروع    معلومات األلغام دِر  ا مرآز مص  فذ، ن عمل

ام وال  ة األلغ رآاَت إزال تهد ش تمعات المس ياتمج ة ، اإل فة بعمل نزال ن   اللتمكي تمعات م ن  ا مج ير ع لَتْعب
 .  )30( المسحو لتحّقِقا غرضرة بيخطالمناطق الإلْبالغ عن احاجاِتهم و
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 األلغاممكافحة تمويل 

نان                    ام في لب ِل األلغ تمويل عم ناك مصدر واحد ل يس ه ع ،  ل باط  وَم ّدة     ارت ن    ِع ذه النشاطاتِ    فاعلي  ،  في ه
ن الصعب ب الأصبح م ي ف. تمويل تعق تحدة  2001ف ية الم ارات العرب دْت اإلم بلغ  ، َتعّه دم م أن تق  50ب

يون  ريكى   أ دوالر   مل ادة     ل م ْم إع ة األلغام    تطويِر  ال دع  تضامن  مشروع وقد أنتهى    . ،في جنوب لبنان  وإزال
ارات    يو     اإلم  مكافحةعلى   دة العربية المتح   ومن غير المعلوم المبالغ التى أنفقتها اإلمارات       . 2004في يون

ام في      بقًا ل   و .2003األلغ ة    معلوماتِ لط ى  المقدم   فقد أصبح،الممولين  األلغام األرضية ِمن ِقبل صد  مرإل
ل    ام فى      مكافحة تموي نان في     األلغ ّتة      2003لب ْن س  دوالر   مليون  5.9 جمإلى قدره   إ ب  رئيسيينِ ممولين   ِم
ريكى نهم  ،أم يون م يون 2.02(ن اال اتال، ) مل تحدة الوالي يون 1.96 (م نرويج ) مل يون 1.17(، ال ، ) مل

 ، آذلك )31( ) 53462(ن ا، والياب) 130000(، سويسرا ) 570626(اإلتحاد األوربي 
ِل األلغام  اعمأ  لمكافحة   )  مليون دوالر   570626 ( يورو   504309   وربيةاألمفوضية   منحت ال   �

 .في جنوب لبنان
يون  قدمت      � ورو     1784596  ناال يون دوالر    2019270( ي بادرِة األلغام الدوليِة  إل     ل)    مل  زالةم

 .األلغام
ت � يابمنح ى  53462ن ا ال ارية لأل  إل ة االستش ام المجموع ِف  لغ برنامِج آش طة  ِ  ل ام بواس األلغ

 الكالب
ا مجموعه         منحت  � نرويج م هذا المبلغ   ، َيْشمُل    2003في  )  مليون  1.17( آرونة    8292000  ال

رونة 5000000 ( دوالر 714286 ارية ل)  آ ة االستش ى المجموع ام إل ة األأللغ ام إلزال لغ
ِياميك رونة 3000000 ( دوالر428571 و،انيك ى)  آ ية  إل عوب النرويج اعدة الش نظمة مس  م
يل ضح     إل ادة تأه ام  ع مائى لألمم ناإلج مبرناالإلى )  آرونة292000 (   دوالر 41714، و ايا األلغ

 .ارلمشروع استبدال األلغام باألشجالمتحدة 
رامنحت � بل  دوالر130000  سويس ام   لتدري ر األلغ يم مخاط ى تعل ى  عل دىأعل ة  ي م خدم األم

 .المتحدة لمكافحة األلغام
  في لبنان لمكافحة األلغامًا دوالر1964475   الواليات المّتحدةمنحت �
ا  اد أ آم نى  ف ب الوط ي المكت ن التال تحدة  :  ع ية الم ارات العرب اهمْت اإلم ز  دوالر 2466431س لمرآ

نان   ى لب ظ السالم ف تحدة لحف م الم وات األم ا قدمت ق نوب ، آم ى الج ام ف ال األلغ  1526848تنسيق أعم
يِق    دوالر   شطة ن لألًا دوالر717087  المّتحدة األممت ، آما قدم 2003 إلى  2001خالل الفترة من      للتنس

 )32(.2003و2002غير التنسيق خالل  
 إلزالة دوالر   500000  قدرها الجيَش اللبنانَي منحة   إلىت المّتحدَة   الوالياقدمت  ،   2004 فبراير   27في   و

اء  ام تحت الم ف طولتاأللغ ير القذائ تفّجره اِة الم َي   آم يَش اللبنان ّتحدُة الج ات الم ْت الوالي ى  دّرب ذا عل ه
روِع  ى وإضافة، المش نظامإ إل داده ب ام   ى هندسم ة األلغ ة إلزال واد الالزم ى ووالم ترات تكف يس ز  لَتجه

ام        خمس   برنامج لتدريب موظفين ، أآمل خبراء أمريكيون2003في يوليو    و .ين شخصًا من مطهرى األلغ
  .)33(دوالر  مليون  4.5بقيمة  فى الجيش والكالب على إزالة األلغام فى لبنان 

ا    ّتحدة       آم ات الم ع عربات أخرى           بَتبّرعْت الوالي ياراَت إسعاف وأرب  معالجةآِتشاف األلغام و   ال خمس س
 .اإلصاباَت

تمّر ا و ي البرنامج الس ة إلتدريب ه   زال ذى مدت ام ال َنواِت  األلغ س َس ته ) 2005-2000(خم ا و قدم فرنس
ْن الجيش اللبناني        نية سان ساهمت المنظمة الدولية للشئون اإل ، 2003في ديسمبر    و.2003في   لخبراِء ِم
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نحو تمويل 10000ب ريكى ل ر ع دوالر ام ام األرضين  مؤتم ذىةضحايا األلغ ية ته نّظم ال نِة الوطن  اللج
اعدِة الضح يايالمس ام ،  و ف ة األلغ ر مدعوماَآ المكتب الوطنى إلزال ك  ًان المؤتم بل صندوِق آذل ن ق م

 .ةنرويجيالب وشعمساعدة الإعادِة التأهيل العالمِي و
بتمبر     و   ن من   شبكة الناج   ت، َتبّرع   2003في س ام األرضية   ي معسكر لمريكى أ دوالر 5000  بنحو األلغ
ام     لل ن من األلغ ْن    األرضية  ناجي الِم العربي     ال ِم م تنظيمه فى       ع ذى ت نان  وال ام آال من        لب منظمة مساعدة    ق

 .أيضًا المعسكرَدعَمبعادة التأهيل العالمى إالشعوب النرويجية و صندوق 
 

 إزالة األلغام
ن         دة من الفاعلي ة في    عملت مجموعات عدي نان في     إزال ام في لب ى ضافة   باإل ، 2003 األلغ  الجيوَش إل

يةَ  نان،     ل  الوطن ارات العربية المتحدة؛       ولب جنود حفظ مينتك و بكتك و مثل وشرآات تجارية  سوريا، واإلم
يون؛   االسالم األوآر   بادرة   ون ام م يِة    األلغ يِة       لل الدول نظمات غير حكوم  .لغاِملألمجموعة االستشارية    ال و  م

رق   ثالث   قامت  ،2003في   و ام ت     ف ة األلغ ة  إلزال يات مسح    لبنانيِ الجيِش   لل ابع  . مرآبةوعباسية    في     بعمل
رقةنقسمت وا ن ف ة بي رون  رابع نان(بات نان(سوق الغربو) شمال لب ع و). جبل لب يُش أرب َر الج رقَنش  ف

 )34( األلغامكشِف ل ًانية عشَر آلباوثمغام ألمطهر  75بكل منها  األلغام إلزالة
ات   الجيَش    ويستخدم    يِ اميكمدق  إلى وزارة الخارجية األمريكيةِ   مكتشف قدمتها    100و،  ة األلغام ة إلزال  نيك

ي  و.الجيش  دم ، 2004 و2003ف يَش السورَي ق َر146 الج ام مطه ْم عملل  ألغ ة ياَتدع ام إزال ى  األلغ ف
 .جزين و لجيِش اللبنانِي في غرب البقاعا

د    ة ألغام           خبر أوق آما ،  2003ّبَع ِمْن األرِض في      مليون متَر مر   1.6 من مساحة     الجيُش اللبناني عن إزال
راد،       2200دمر    ًا مضادًا لألف بات    ًا مضاد  ًالغم  250 و  لغم  70 ِمْن   ذخيرة غير منفجرة     8000، و للمرآ
لَ  ناطق خط       حق ام و م اد  أ،  2002في   و.  )35(رة ألغ ة ألغام   ف  مليون متَر مرّبَع ِمْن 1.7  منالجيُش عن إزال

يراألرِض و ادًالغم 7973 تدم اد ًالغم 139  وراد، لألفًا مض بات ًا مض ير   8109، و للمرآ يرة غ  ذخ
نفجرة  ْن و . م ناي 1ِم ى 1990ري مبر31 إل ح، 2003 ديس َي مس يَش اللبنان رّبع20 الج تر م يون م ْن   مل ِم
راألرِض و اداً 40000 دم ًا مض راد، لغم م 5500  و لألف بات   لغ اد للمرآ ير   60000 و مض يرة غ  ذخ
 .منفجرة

 إلزالة األلغام   2000أآتوبر   في المكتب الوطنى     مذّآرة تفاهم َمع      لأللغام ستشاريةمجموعة اال  ووقعت ال  
نان،  ي لب رة   دوقف ذه المذآ ددت ه ي تج ت ال. 2002 ف ت ودرب اريةووظف ة االستش اممجموع   70   لأللغ

 المطلوبةِات  ر والقد ة التحتي يةَتأسيس البن ضافة إلى   وباإل.  األلغامفريقي عمِل    لتقسيمهم على    يًا محل  ًامطهر 
يق  ام األرضية  لَتطب ير األلغ ي مسح  واسع  لتأث ام   ، 2003ف دة الآتشاف األلغ درة الجدي ا زادت الق آم

ير          ِح ال    بواسطة الكالب من تأث َل المس نى عم م    و تق م تقدي ات متوسطة    نظام    ت  للَعَمل ِبجأنب فرِق إزالة    مدق
 .األلغام

ا   و    خدمة األمم  االستشارية لأللغام من قبل     مجموعة  ال قد مع  تم التعا  2003 أغسطس   31 يناير و  12بين  م
تحدة للمشروعات      راء    الم يات مسح   إلْج مجموعة ال  بدأت2003 أآتوبر 13في  و   . )36( رجعيون م  في عمل

ارية ام االستش ة ألغ يات إزال ام عمل ريِة  لأللغ ي ق وزف ودة، عرب الل نطقِةب الموج م  م تابعة لألم وات ال الق
يات ال     تحدة للعمل بة من     الم ّط   " قري ول شهر ديسمبر        "زرق  األالَخ  ًا مضاد مًاا لغ 140 أزالت    2003وبحل

راَد     إلى منطقِة أبَعُد َشَماًال،     لأللغام االستشاريةمجموعة  ال   أنتقلت  2004 بحلول شهر فبراير      و. ) 37(لألف
ْرب   ن  ُق بِل لبنان  في بيتدي  المكتب الوطنى لنزع   سيِق َمعالتنب تَْعمل ُمَتصاِعدِة، حيثالَتَوّتراِت البسبب  ج

 .)38(األلغام 
د    لَ  وق  2003-2002 في  و .2004 فريق إلى شرق صيدا في فبراير     لأللغام مجموعة االستشارية ال تأرس
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 )39( . دوالر إمريكى2462593 في لبنان االستشاريةمجموعة لل  العملنيَةانْت ميزاَآ
رق    طبقا لدراسة      ،  2003في    و ام   ف ة األلغ اِم   لألمجموعة االستشارية     ال حتمس ،  إزال ًا  متر  105534لغ

ربع  راَد،  ًا مضاد  ًا لغم  753 و دمرت  ،  ًام  ذخيرة غير مفجرة منها     862و للمرآبات   ًامضاد ًامغ ل 27  و  لألف
ية اثم نابل عنقودية   ن  76000 المجموعة االستشارية  مسحت، 2004 إلى سبتمبر 2004ِمْن يناير و  )40(  ق

ربع    تر م ْت     و م رادُ  ًا مضاد  ًا لغم  106حّطم بات    مضادًا    ًو  لألف  60و من القنابل العنقودية     ناتإثن و،  للمرآ
 . آخريرة غير منفجرة  أو جسم ذخ

د جاءت  يِة  وق ام الدول بادرة األلغ نظمة , م ية يونوهى م ير حكوم يةاغ ي ن نان ف ى لب بر  1إل  2002 نوفم
دأَ  يات  توَب د نشرت       ديسمبر  1 في ها عمل ام ،  وق األلغام بطريقة يدوية مكون من زالة إلق فريمن نفس الع
 2004في يونيو و. نيكِياميكال للمسح، و فريق  ِب الكال عن األلغام بواسطة   كشف، وفريقين لل   ًا شخص  13
 ).41(أقليم  النباطية  في رنونأأطراف على إزالة األلغام ت أآمل

بادرِة األلغام الدوليِة،       و   بقًا لم   لغمًا مضادًا   213  على تقريبا  تحتوى    مربع متر  47000المنظمَة  مسحت  ط
راَد،  ام    4  و لألف  .2003 يوم خالل عام      80 فى أآثر من    ذخيرة غير منفجرة      9، و مضادة للمرآبات     ألغ

  في 2004  و 2003 نية عمليات مسح خالل     هى شرآة إزالة الغام تجارية بريطا     ت شرآة بكتك و   أجرآما  
ْن          نان آجزء ِم ية تضامن  اإل      جنوب لب ارات ،     عمل  آلبًا  موّظِف وأربعة عشَر280 أآثر من   ُهستخدمم م

ا   ال ام ، آم من ن يثنا ، وجهاز للكشف100و ، وثالث حفارات    مدقاتا أربعأدواته  َتتضّمُن  آتشاف األلغ
باتاتقاطع و،تبولدوزراال ا . ات ن رآم ى  أج تك وه ْن ز  ت مين ِة ِم ام تجاري ة ألغ رآة إزال بابوييش ،  م

يات   ة  عمل ا أإزال وقد   . 2003 في أغسطس ها عملياَتتحتى أآمَل  من  عملية تضامن  اإلمارات م آجزء لغ
تخدَما تك  تس نهم ، ًاموّظف 84مين ن االجا53م ام 20 و،نب  م بًا للكشف عن األلغ تخدمت،آل  325  واس

از  رحلِة   الفي   و  . للكشف    ًاجه ية الثام ْن    ن ارات        ِم ية تضامن اإلم  22  إلى   2002مايو  من   فى الفترة ،  عمل
تك         , 2003أغسطس  تك ومين ثر من      مسحت  بك ْن األرِض و      4أآ رّبِع ِم تِر م يون م لغمًا  34862 دمرا مل

 .   )42(ذخيرة غير منفجرة  3261، وللمرآبات لغمًا مضادًا  1533 مضادًا لألفراد، 
رحلِة   الفي    و ارات      ثةل ثاالم ية تضامن اإلم ترة ما       ،    لعمل  ,2003 ونوفمبر 2003يونيو   28بين  وخالل الف

 40و لغمًا مضادًا لألفراُد، 19866 دمرت و )43(ملوثِة الرِض اال متَر مرّبَع ِمْن     500000 مسحت بكتك      
 األمم المّتحدَة في    اتَنشرْت قو  2001منذ يناير   و. )44(ذخيرة غير منفجرة   682، و للمرآبات   ًا  مضاد  ًالغم

بةَ    نان آتي ثة    لب   أجرت ,2004 و 2003 في   و .  األلغام مكافحة    ِةشطأنلَتنفيذ   نيِ الجيِش األوآر  ل  هندسية ثال
بة األ   ية دراسات     آرواالكتي ى طول      ن ام عل وِل األلغ حدوِد َتْعمُل ال  علىومناطق أخرى" زرقاألَخّط ال"لحق

نظام إدارة المعلومات     إلى دراسةنات ال ا بي دخالإ، وتم   مرآز تنسيق أعمال األلغام فى الجنوب       إدارة  تحت  
ام      لمرآز   طبقًاو. "  مشروع تضامن اإلمارات رسميًا     "  تهى    أن  2004 يونيو   6في  و .)45(لمكافحة األلغ

ى الجنوب  أتنسيق  ام ف ال األلغ م مسحإوفى  ، عم ارات  ت تر4936004 طار مشروع تضامن اإلم  ًا م
رّبع ِة  ًام ْن األرِض الملوث ير ِم ي   )46( يًا أرضًا لغم62490  و تدم م 2004ف رنامُج   ، ث دَأ ب ِزراَعة لَب

ناطِق ال ي الم جاِر ف ةاألش ير ملغم ريل و. غ هر أب ول ش ة  2004بحل م زراع جر 47000ت دف ةش ع ه ، َم
ى عدد     لُوُصول ل د زارت  .  )47 ( شجرة 170000 إل ماراتية إ  فرق عسكرية هندسيةسّتة  فرِق جنود ِمْنوق

نان فى رحالت عمل آل منها  لمدة             عملية تضامن   اآتملْت   ، عندما 2004حتى مايو   وذلك   ثالثة شهوِر    لب
ارات    ى مكونات من                       ). 48(اإلم ال فى الجنوب عل تأآد من الجودة فى مرآز تنسيق أعم ريق ال ويحتوى ف

ام    نزع األلغ نى ل ب الوط نانى والمكت يش اللب تحدة والج م الم تحدة  . األم م الم ة األم ب خدم اقد مكت د تع وق
قاذ السويدية ليقدما خدمات ن خدمات األ نية ومع وآالة   مع مجموعة أرومو وهى شرآة بريطا        للمشروعات 

 أنتهت أرمور والجيش    2004وفى مايو   .  )49(التأآد من الجودة على عمل بكتك والقوات المسلحة اللبنانية          
نانى من مراجعة القواعد الوطنية الفنية وخطوط العمل وتقييم منهج العمل وتعديله              نت الحاجة   حيثما آا  اللب
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ك    ام فى الجنوب بمتخصصين فى               ناألدمات   خودعمت    .  )50(لذل ال األلغ اذ السويدية مرآز تنسيق أعم ق
الكالب       ام ب نانى    ). 51(الكشف عن األلغ يات   ويواصل الجيش اللب ياس رد    العمل نى وق مهمام عل  فمسح الف
ع القذائف المنفج    د مواق ( مهمام التخلص منها عن طريق مرآز تنسيق اعمال األلغام فى الجنوبورة تحدي

ا ).52 ن  وم ناير 19بي ايو 29 و2004 ي تك أجر, 2004 م ة  من خالل"مسح "ت بك ال اإلزال نة أعم معاي
نا  ى لالطمئ ناطق ن عل ةِ  أن فى  مشكوك   م ِع    تكون ملغم تى قامت  َ  في المواق ارات      ال ية تضامن اإلم  عمل

ك تكون   ،  2003بمسحها فى      د قامت    وبذل زيد عن         ق ا ي زيارة م ع  200 ب 53( 2004 بحلول شهر مايو      موق

د   .) دِة           وق ْرب بل زْت بشكل رئيسي ُق يون رّآ ام         ال،  مرجع ِل ألغ بة من حق  حقول حيث تم اآتشاف ،  القليزقري
دة    ام جدي ن   المسح    مشروع  تامفي خ   و. )54(ألغ  ه بأن  مرآز تنسيق أعمال مكافحة األلغام فى الجنوب          ، أعل
ام بتوفير   (بمسحها  تضامن اإلمارات   ت عملية    التى قام   في آافة أنحاء المناطقِ    ثير األلغام أمنة من ت  آ  بيئةً ق

ام الباق  ويظل وجود    . )55 ِ ًا أمرًا إسرائيل سابقالتى احتلتها   ضمن المنطقِة والقذائف غير المنفجرة  يةاأللغ
ناطق  دد بعض الم ييه يف ن ، والنبط يطانى و أوا  جزي ر الل ن نه ير بي نطقة هازب ىه، وم ى طول ل  ، وعل

ّط   ال"  األلغام في   إزالة ن اإلحصائياِت التاليِة ع   الوطنى لنزع األلغام بعمل   كتُب  مال وقد قام . ) 56(" زرقاألَخ
د ِمْن الحاالِت،         و .2004و 2003 حصاءات بشكل ملحوظ عن المعلومات الواردة من       تتفاوت اإل  في العدي

                     . مرآز تنسيق أعمال األلغام فى الجنوب أنفسهم َأو ِمن ِقبل عمال األلغام بلِق
 )57( . 2003 يناير -ديسمبر:  في لبنانزالة األلغام  المكتب الوطنى إلإحصائيات

المجموعة االستشارية 
 

عملية 
تضامن 
 اإلمارات

مبادرة 
األلغام 
 المسح الدراسة الدولية

  الجيش اللبنانى
مرآز تنسيق أعمال 
 األلغام فى الجنوب 

 األمم المتحدة
 اوآرأنيا

األلغام 
المضادة 

 فرادلأل
56000 131 372 479 14 1900 

األلغام 
المضادة 
 للمرآبات

1600 490 15 33 2 73 

قذائف غير 
 51000 18 360 18 86 4007 منفجرة

24000 5100000 مناطق األلغام 12500 150000 7200 483000 
 )58 (2004 أبريل - 2004 ر يناي1: في لبنان المكتب الوطنى إلزالة األلغام إحصائيات

المجموعة 
  االستشارية 

ملية ع
تضامن 
 اإلمارات

مبادرة األلغام 
 المسح الدراسة الدولية

 -  الجيش اللبنانى
مرآز تنسيق اعمال 
 األلغام فى الجنوب 

 األمم المتحدة
 أوآرأنيا

األلغام 
المضادة 
 لألفراد

` 82 0 72 2 558 

األلغام 
المضادة 
 للمرآبات

0 5 0 1 1 3 

قذائف غير 
ةمنفجر  0 4 0 33 21 0 

مناطق 
 5500 800 7000 0 45620 0 األلغام
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 تعليم مخاطر األلغام

امى   الل ع ل ، 2004 و2003خ اء واص ام    أعض ر األلغ يم مخاط ية لتعل نة الوطن يق    اللج رامج  تطب                   ب
ام        يم مخاطر األلغ نان     تعل ذه  اللجنة         )59(في لب رأس ه تى ت  ،   وي ريل    تَأّسسَ ال موظف ال  )60( ، 2002 في أب

 لجنة محل   هذه اللجنة وقد حلت    .المكتب الوطنى لنزع  األلغام        فى  تعليم مخاطر األلغام      قسمِ  عن ئوِلمسال
ام        ِز مص     الموجودة  تنسيق الوعى بمخاطر األلغ ام األرضية  معلومات   ردا في مرآ  في الذى تأسس األلغ

ن      أن مكتب الوطني ب    ال رآ ذو) 61(. 1999 ا بي ايو    1ه م   تعليمِ َةشط  وصلت أن   2004 مارس    16و 2003 م
ام    ى  مخاطر األلغ يون      إل بًاُ  في       مواطن   مل دِة    603تقري نهم    ( بل رى في الجنوِب وغربِ        130 م دة وُق   بل

بقاع مل ، )ال ك  ويش ب200000ذل ي  طال ًة584 ف نهم  (  مدرس ي 93000م ب ف ٍة200 طال ي  مدرس  ف
يروت  ذا      و.   )62() ب د ه ادةً يع ة  زي وما ) 63(  في الفترِة السابقِة عددهمَذآر شخص قد تم     500000 بـ  مقارن

ن   اللجنة قامت ، 2003في مايو    و. ) 64( مخاطر األلغام    تعليِما   شخص  1555644تلقى   , 2003و1999 بي
ام        يم مخاطر األلغ ية لتعل ة   ب  الوطن يم مخاطر     حمل ام   أتعل   باترون فى  جبِل لبنان وفي منطقةِ    منطقة     في   لغ

 .لشماِلا
يو وأغسطس   ف  و يار  , 2003ي يول م اخت ام     ت من قبل اللجنة الوطنية لتعليم   مرآز مصادر معلومات األلغ

ام ام  مخاطر األلغ زع  األلغ ب ن يَم  و مكت راء تقي ام إلْج يم مخاطر األلغ ياجات تعل بِلالحت ي ج نان   ف لب
رون و م استخدام      .بات د ت تاِئج     وق يم لتخطيط      َن ناطقِ        التقي ذه الم تدّخالِت في ه يضا مرآز  أجرى  أ آما     ،.  ال

ه      المعلومات  ذى يدعم ِي، ورشة         وال يل العالم ادِة التأه مخاطر  لتعليِم   2003 في يوليو     تدريب  صندوق إع
 .باترونن ِمْن جبِل لبنان ويمتطوعاأللغام ل

تعاون   و ،2003في أغسطس     و  ع  بال نِي انسيق أمريكي ِمْن مرآز التدريِب اإلفرقام  ،  المكتب الوطنى       َم
ام     زاإل ة األلغ ة   ل ال  حول تعليم مخاطر األلغام لـ    ورشة تدريب      باقام في  و .النباطية   في ًامدرس 13اطف

 : فىمحلّييِن الشرآاِء ال ةنرويجِيالِب وشعمنظمة مساعدة الساعدت ، 2003
  قريِة في جنوب لبنان وغرب البقاع160 في  مخاطر األلغامتعليِمل  متابعة حملةقامةإ )1
  قريِة في جبِل لبنان50في توعية  باأللغام شاطاَت ن تنفيذ )2 
 باترون  قريِة في جبِل لبنان و100 في تعليم مخاطر األلغام  حملةجراء إ ) 3 
 ضمن ملصقاِت وُآَتيباِت وإشاراتتت، مواد لتعليم مخاطر األلغام  نتاجإوتصميم ) 4 

 )65( امتعليم مخاطر األلغ ن أطفاِل عألغأنى آاسيت  شرائط أنتاج) 5
ناير   و   ى طلب لجنة     و،2004في ي ناء عل يم مخاطر األلغام    ب  ، المكتب الوطنى لنزع األلغام   ومديرتعل

يُم خارجُي لُكّل الُمنَتجات وحمالت         يونيسيف ال تأآملَ   في جنوب   لتى تم تطبيقها   ا تعليم مخاطر األلغام    تقي
نان و نذ    لب بقاع م رب ال رائيليَة ف   نإغ ّوات اإلس حاِب الق ايو س اَعَدة2000ي م نى ، لُمَس ب الوط   المكت

  )66( تعليم مخاطر األلغام مستقبلل مناسبةالنشاطات والُمنَتجات ال أفضلاختيارو
د  ر أ وق يمظه بة أن التقي تمعات   نس ن المج يرة م يذ آب دارس الوتالم نة م ل اللج دوا عم د . أي روا فلق  َتذّآ

ا الرسائل والطرق وَوجد   ام    َدعوا  و  . مناسبة وه يم مخاطر األلغ ة تعل ثَر َترآيزًا على  تكون   ِلكي   حمل  أآ
 )67(خالل معلمين ُمَتَدّربيِن  من الَمداِرِس

ْت لجنة  أ، 2003في  و  ام    طلق يم مخاطر األلغ ة  تعل يم مخاطر األلغام   حمل  في الجنوب وغرب ية تذآيرتعل
بقاع  ريل  إفي   و.ال دأْت لجنة  2004ب يم مخاطر األلغام   ، َب .  جديدة في الشماِلم مخاطر األلغامتعلي حملةتعل

ية و قامت  اعدة الدول ية للمس ة األمريك ي بعمل الوآال رنامج ف ن ب ةلوعي والا لنشر جزي ي  و)68( .حماي ف
َع2004أغسطس  ع  اتفاقا المكتب الوطنى  ، وّق يِة  م ام الدول بادرِة األلغ ةالم يم مخاطر  طالق حمل تعل
 .  لبنانوجبللبنان  في شمال ية بلدِة وُقر100في  األلغام
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بتمبر    في  و   ام         خطط  ،2004س نزع األلغ ة    إل المكتب الوطنى ل ـ  ل  تدريبية خاصة لنشر الوعى      ورشقام
 و صندوق إعادة التأهيل   القيادة األمريكية في أوربا،يمهادعبت  و التى تقوم لبنانفى آافة أنحاء معّلِم 600

نظمة مساعدة الشعوب النرويجية      ية لـ    ،2004-2003في  و .  )69( العالمي و م تعليم  قامت اللجنة الوطن
راأللغام تاجإ بمخاط ية ن تجات التال ة  :  المن ب ملون اِل آت يفالتمويل ب( لألطف اِل  و ,) يونيس ية لألطف  أغن

ية  تمويلب( عوب النرويج اعدة الش نظمة مس ي و م يل العالم ادة التأه ن صندوق إع ب )  م هيل ، وآتي لتس
 مجموعةن يقوم بة     آا 1996 في لبنان في     تعليم مخاطر األلغام  ت  عندما َبدأَ  و . تعليم مخاطر األلغام  معرفة  

 2004بحلول و  .لقاء المحاضرات   إ عن طريق     الغير حكوميةِ  اتالضّباِط العسكرييِن وموّظفي المنظم   من   
ام      توفرت ، يم مخاطر األلغ ي   ل تعل َتَدّربَ  250حوال افَة والصيَف،    ينش   شاَب ُم ناء معسكراِت الكش في ط أث

داِرِس،  نوادي،والَم رى وال و ال ي الُق تمعات ف ر و. مج م تطوي ائل ت واد  و الالرس بعا لصفاتم وِر ال ت جمه
ذ آ  تكون  أن  بدون ية موادَ أأو طبع    نتاجإم يتم    ل  و .عتبار مستويات معرفة القراءة والكتابَة والُعمرَ     اال فى ةْخ

بة ث،اهدِفهل مناس رى حي باَرا يج يِرأولىخت يَم التأث الت . وتقي ر تدخ يش األنوتقتص ىالج َبة ا  عل لُمَراَق
راِف اإلو ال   .)70(ش وم عم ام و ال يق يم مخاطر األلغ نان  تعل ي لب يم  ف باَت البتعم حطل ا ) 71( مس ، عموم
 )72(بالمجتمعات تتصل هى التى مرآز مصادر المعلومات المجموعة االستشارية و منظمات مثلفال
 

 )73( األلغام ضحايا
د  ة إصاب  26  سجلت  ,2003في     عنقوديِة ابلقن/ القذائف غير المنفجرة  / األرضية األلغام ة من جراء    جدي

 ملحوظا أنخفاضا لهذا ُيمثّ و.  )74( ذآور و جميعهم ؛  ًا مصاب 24الـ   و  الذين قتلوا   األشخاِص الثالثة  بمن فيهم 
ْن دِة 49ِم م اإل إصاباِت جدي الغت ْنهب ي ُا َع ي ة إصاب93  و,2002 ف ي  119، و2001 ف د . 2000ف و يع
يجُة        نخفاض إ ام  نت  الحملة المكثفة و 1998 منذ  التى تمت األلغامإلزالةنيِة انسنشاطاِت اإللل إصاباِت األلغ

 . لتعليم مخاطر األلغام
ن اإل       أن  بعد  يوليو 22 َفقَد ساَقه في     عاما 43 يبلغرجل   آأن هناك     2003 في    التى حدثت  صابات و من بي

ا على    21 نفجار لغم فى حادثة إو  في  .)75("زرق األَخّط ال" ُقْرب   ميس الجبلطقة لغم أرضي في من  خط
بلغ رجل   أصيب   أآتوبر ا  57ي نما  عام ا   بي ْرب بالحطب   ال ن يجمع   آ  نوفمبر ،   22 في    و   ) 76( الحدوِد     من  ُق

ياَع ال ن ن إصاباِت طف ىن م اِر حدث ف يجة ألنفج م وصدورهم نت نما  أيديه ا بي بون بالآ ْرب نوا يلع ن ُق م
 .)77(  هوالمدرسة في

 أجزاء أخرى فى حوادَث على أنة تم تسجيل  جنوب لبنان،  ن من اسكل 2003أغلبية اإلصاباِت في    نت   و آا 
ْن البالدِ   . لم تكن محددة ها، لكنَةري خطهاأن المعروف أو المشكوك الحوادث في المناطِق هذه َحدثْت و قد. ِم

ابات َآ و را   نااإلص ادة لألف ام المض ببها األلغ نابل ِد، س نقود و الق ير    يةالع م غ دة، جس ِة واح ي حال  ، وف
  . معروف

درك في أغلب األحيأن        و ناس  ي  مناطَق مشكوك فيهَا ألسباِب وا إلى َيْدخلُ هم األرضية، لكن  األلغام ةمشكل  ال
 .عاما 18 سن نْت تحت ا َآ2003خمس إصاباِت في ن هناك آا و . قتصاديِةا

تمراالبالغ عن  د اس د ةم أرضياغلأ إصابات  و لق ي   / ة جدي نفجرة  ف د،2004القذائف غير الم  صيبأ  فق
ن      ة بالغي تداء أربع نْ  اب يو   ِم نهم      ،  2004يون ندما          من بي َد إصبَعه ع  22 في    ساردا  ُقْرب  لغمَ فجرأنرجل َفق

 .)79( أبريل 4في  حنين آخر  َفقد قدَمه عندما َخطا على لغم أرضي في منطقِة  ورجل)78(مارِس 
نذ   و ِرَح      , 2001م ِتَل َأو ُج ة األلغام              39ُق ئولين عن إزال سبعة في :  اإلزالة أثناء عملياتِ  شخص من المس

ي 12  و2003 ي 20 و2002 ف مبر   و )80( . 2001 ف ي ديس نا أ،  2003ف يب اث ن  ص ن الموظفي ن م
 ساَقه في    نيبريطأآما فقد  نازع الغام      .  )81(  إزالة األلغام  أثناء عملياتِ صابة بالغة   إن  يالسوريالعسكريين   

م أرضي في          يو    20حادث لغ بتمبر     و  )). 82(. 2002يول مبابويي َيدَّه يزفقد  نازع الغام من َ  ,2002في س
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 ، )83(لغم في حادِث 
ايو   و   و   يخدم فى    جندي حفظ سالِم موزمبيقيِ       صيب   أ ,2002 في م ّتحدَة في جنوب لبنان          ات ق م الم  األم

ياِت         ناء عمل ام إزال إصابة خطيرة في حادِث أث جندي حفظ   ثالث نا َآفقد طبقًا للشرطِة اللبنانيِة، و.ة األلغ
ي ياِت  يصابسالم موزمبيق ناء عمل ة أث هِر اإلزال ك الش تفظيو .)84( ذل ز مصح ات عندرا مرآ   المعلوم

ام األرضية   وِم باأللغ ّيِة ُعل ِة بصحِة الكل ند بجامع يالبلم اعدة ب األ عن اإلنات اق  األرضية م ا لغصابات ب
ت  ام     عاون مع بال نزع األلغ المكتب من ُ  آال مرآز مصادر المعلومات عن األلغام  ُيزّودو.المكتب الوطنى ل

ام    نزع األلغ نان        و  الوطنى ل ام في جنوب لب ال األلغ ي  مرآز تنسيق أعم د  . ناِت اإلصابة ابب دَأ  وق مرآز  َب
في   األرضية  األلغام ات إصاب  تسجيل  و 1998ناَت في أغسطس    ا البي  تجميع مصادر المعلومات عن األلغام   

 . الغير حكومية والنقاط المرآزية في ُقرى الجنوباتلمنظمل  تاتصاال ةخالل شبكمن لبنان 
تعاون   مرآز مصادر  أآمل    ،  وطنية   ال اياالمنظمات الغير حكوميِة الَمْعنيِة ِمْن لجنة مساعدِة الضح       مع   و بال

ام       وديسمبر  األلغام األرضية بين يوليِو     من   اإلصابة  ناِتا بي تجميع مرحلة جديدة ِمْن      المعلومات عن األلغ
بقاع       في   2002 دَأ  2004 في مارس   و.الجنوب وغرب ال  مرحلَة مرآز مصادر المعلومات عن األلغام َب

ْن      يع أخرى ِم ي  تجم  و هما من أآثر المناطق تاثرًا       ،  الشوف و أليا  األلغام األرضية في    من     اإلصابة  ناِتا ب
نطقة    نان  فى  م بِل لب نظمة مساعدة الشعوب النرويجية     و  تمول . ج ية تجميع م و تتم عملية . ناتا البي عمل

يع يتجم راِفا الب ام    ناِت تحت إش نزع األلغ ي ل ب الوطن تعاون والمكت ع   بال اعدِة الضح م نِة مس ايا لج
 .الوطنية

ْن و  يو 2000ِم ى يون م ت, , 2004 إل ج ت اب291يل س راء إص ن ج ام ة م ية األلغ ير القذا / األرض ف غ ئ
نفجرة  ن/ الم نقوديِة ابلق يل  35( ع اب254وقت ْن  و). مص تداء ِم مبر  31 اب اعدَة  2003ديس توْت ق ، إح

ي  بما قذائف غير منفجرة في لبنان،       / ةم أرضي الغ اصابة بسبب  أ    3846 ما مجموعه    ننات معلومات ع  االب
 .ًا مصاب2127 ويل َقت1719 فيهم

 
 الناجينمساعدة  

توبر 21في   َس، َأ2001 أآ ام  ّس نزع األلغ نة  المكتب الوطنى ل ية لج اعدة ل  قوم تى  اياضحالمس  َتضموال
 .)85( في لبنان الناجيين من األلغامن في مساعدِة ين الرئيسييالممثل

نوب، و  ي الج تخدمت ف ية ال اس عافات األول ودةاإلس ة  لموج ام األرضية، معالج اباِت األلغ   متضمنة إص
عافات األ  عاف واإلس ياراِت اإلس يِة س ا  ول م به تى زوده ِي، و ال ِر اللبنان ليب األحم حِة  والص س الص  مجل

ة    اإلسالميِ  يةِ   اإلوخدم الة  "سعافات األول  مرآِز و  38ِمْن   مكونة   لصليب األحمر اللبناني شبكة      ول."الرس
تطوع  2000 ناية ب    . م تم الع ام إصابات   وت رِب غرفةِ    فى  األرضية  األلغ   ما تكون   عادة وهي ، وارىءط   أق

زويد المساعدِة  خرى في الجنوِب غير قادرة على ت      أن المستشفيات األربع األ     حيث     في صيدا،    مستشفيات 
ع. الضروريِة ادةو تدف ة ع ن   الحكوم نايُة الثم يِةاألع فى ،  بالول اإمستش نّم الل وزارة الصحِة، م  أو  خ

، )الجيِش فقطألفراد ( مجلس الجنوِب، َأو المستشفى العسكرية         و   ،  الوطني  جتماعي ن اال اصندوق الضم   
ل  نما تموي دى  ابي ة الم ناية الطويل فىبلع توفر يس َلالمستش االتِ و . َام ي َبْعض الح برف ن   يج ن م  الناجيي

 .)86(مستشفى  الكَترعلى  األرضية األلغام
ى     باإلو   اَت   الضافة إل ا     خدم تى تقدمه أيضًا خدمات إعادِة    و   ن االجتماعية، ئووزارة الصحِة ووزارة الش    ال
يل   ال ت تأه ا    ال ير حكوميةِ    ى تمده نظمات الغ ن ا يقومجنوِب، ال بالرغم من أن وزارة الصحِة، َأو مجلسو،الم
ي بَت َة األعضاء اال    ت ةغّط  الخدمات َليسْت متوفرةَ   لكن هذه    تأهيل،  الطبيعي وإعادِة    العالج   الصطناعيِة و  كلف

يةِ      على أية  و  .  الحقاً  التكاليف ُض المنظمات الغير حكوميُة الخدماَت وُتعوّ     وتتيُح ،   في المستشفيات الحكوم
ناك ف حال،  ة  تأجيالت    ه د حسب    طويل ا     األم ره ل     م م ذآ البتر  فحاالت   . ر إلى ورش التجبي   التكاليفتسديِد  ت
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تى َت بال زةتطّل ية أجه ات    ( بديل ادر المعلوم ز مص ول مرآ ب  أن )يق تها أوال   يج تم دراس ي ورش  ي ف
نظم ال أن  قبل    ِمْن اللجنِة الحكوميةِ   بيروت للُحُصول على الموافقةِ   غير حكوميِة وبعد ذلك ُتسافُر إلى       ال اتم

رفة      تم مع ا  إذاي م       آ از مالئ ناك   ال ف .  م الأن الجه ن وزارة الصحِة ومجلِس الجنوب   تنسيقَ  يوجد ه  )87(بي
د  . نظمة   أوق يِ وبمساعدة الشع  طلقت م ام     ة و  النرويج نزع األلغ رنامج مساعدة  المكتب الوطنى ل   جديد ب

ن     األلغام ايا ولجنة مساعدِة ضحالمكتب الوطنى لنزع األلغام  َمع بالتعاون،  في الجنوبمن األلغام للناجيي
ية،  ك   الوطن ة     و ذل ّدة       ،و يضم   2001 في ِبداي برنامُج ِع نها   ،  عناصر  ال  و,الطوارِئ واإلسعافات األوليِة   م

 ْعمُلت و .قتصادياإلتكامِل الدة إعا و تأهيل ،الطبيعي وإعادة العالج ال و تجبير، ال ورشو ، النفسى الدعم 
ية اعدة الشعوب النرويج نظمة مس رآاء محلّيم ع ش تعاون م اطاِتي بال يق النش ي  و.ن لَتطب دم , 2003 ف ق

نظمة مساعدة الشعوب النرويجية     شرآاءُ  ى  تدريب  م ياِت الط    عل يِة وعمل ـ  اإلسعافات األول  80 وارىء ل
با  ًاشخص  زةِ خمس سيارات إسعاف       و،   تقري زة بأج  مجه خدمات و وأجهزِة الطوارِئ الطبيِة،     ات الصدم ه

يل   ادَة تأه ى حو  إع ى إل ام    200 إل اج  من األلغ يف ، ون يوَت ثم تكي ية  ا ب منظمة  َت َدعمو قد .من الناجيين  ن
ية اعدة الشعوب النرويج ى مس رحلة األول ياجاتهمالم ام و احت ن من األلغ ى   لدراسة أحوال الناجيي بِل ف ج

نان  ن  الناج من  30  ، و ساعدت  لب زيادة بمشاريعِ ي ِل،   ل نظمات الغير حكوميةَ تدّربَ و  الدخ  آتابة   على الم
تراحاَت تمويلإق تراتيجيَةا و ال ل  س يط، وأرس ر  واالتخط ى مؤتم ن إل ام ممثلي ية األلغ ي  اإل األرض ِي ف قليم

 .2003، اإلمارات العربية المتحدة في ديسمبر الشارقة 
ي        و دعمت     نظمة مساعدة الشعوب النرويج ع      ةم ،و مؤتمر للسلطاِت الحكوميِة    , خريِن  آ نحينام أيضًا، َم

نظمات الغير حكومية     وزارة  قامت و. لَتْلِبية وُمَناَقَشة حاجاِتهم   و الناجيين  من األلغام      دولية،  المحلّية و  ال الم
تمويل ا   الخارجية النرويجية    برنامِج    ب ية للصليب األحمِر    ت، َدعمَ  2003في   و   .)88(ل  مراآَز  اللجنة الدول

يَر في    تكاليف خدمات   لَتْغطية   ة ،  و مساعدة مالي   دعم فنى  و عناصرمواِد و بمدادها  إبصيدا   بيت شباب    تجب
طينّييِن واللبنانيا ن الفلس ن  لالجئي ن المعاقي ن المعدمي د .ي ادو ق زأن أف وا 58 المرآ د تلق ا ق ا  شخص  ، عالج

 )89( .2003 في األلغام لناجيين من  منهم من اثالثة
بتمبر   في   و   لبنان، بالتعاون مع شبكة   جمعية الرؤيَة للتطويِر وإعادِة التأهيل والعنايِة في       عقدت   ،  2003س

ين فية مجموعة   مشارآال ن من بين  آا. لبنان  في  معسكَر صيفَي عربي   أول   ،  األرضية األلغام الناجيين من 
ن الناج ن م ن م ام ي ية األلغ ود  األرض نان، الس ْن األردن، لب ورياا ِم ا .ن، وس دفن و آ كر  ه و المعس ه

ية ت رالمعالجة النفس ن   للناج طوي ام م ن األلغ ن م ِم  ي الل دع اثِلخ تمم عوب    و قام اعدة الش نظمة مس م
 .)90(لمعسكِر الصيفِي بتمويل هذا ا النرويجية

ير  واتفق  ن المن    آث تكامِل العلى نشاطات إعادة     يجب الترآيز   ه أن  على  في لبنان  ينالناجمساعدِة  فى   فاعلي
يو و  .)91( و التوظيفصاديقتاإل ي يون ام ،1998ف يل العالمي أق ادِة التأه ي وِ  صندوق إع ره ف ذي مق  ال

ريكاِ  رنامج عملِ  أم وصندوِق ضحايا   المتحدةنمائي لألمم اإلجامبرنال في لبنان بتمويل ِمْن  شامل لأللغام ب
يهى  حرِب   ي ل يق    . ةاألمريك م تطب ا ت تعاون النشاطات آم  و  ومنظمات نى لنزع األلغامالمكتب الوط  َمع بال

ية ّية ودول االت محل برنامِجعناصرَتضّمنْت ، و وآ تمعات ُق ّيطبُتُم وّيصمت:  ال ى المج ية الوصول إل  آيف
ى  تمدة عل ذي مع يل ال ادة التأه بىإع يحا يل خاِص ت ناجاَت األش ي المقيمي تأّثرِة ال ف ناطِق الم ام؛بم و  األلغ

روع ل ل المش اآل ح تعّلقالمش غط الح  ةم ن الرب بض غيرات ِ بي يدات الص ن  س رنامج  م ر ب الل تطوي  خ
اداإل ية  و؛رش ق آل لَخْل تَ  عم ع وزارة الصحة ل تعاون م اِت ال طوير بال ية خدم ية و الطب ُق . العالج ؛ وْخل

اطاَت  زيادةنش ِل ل تمرار الدخ برايرو.باس ي ف ية اتع" تأسست ،2002 ف ي الون ن تطويِر ف ْن جزي ِم ِم بدع
يل        ادِة التأه ن     صندوِق إع ِي لَتْمكي ن من     العالم ام الناجي  عائالتهم فى أعضاء ُمْنِتجيَن واأن ُيصبحَ  من    األلغ

 . هممجتمعاِتو
ي و  ى  124 أصبح,2003ف ام  أعضاء ف ن األلغ اج م يِة ون نحل،تغلواُشا التعاون يِة ال ي ترب َة و  ف  زراع
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مرفْع دخللب اعشاأل ِي ت  و.ه يل العالم ادِة التأه ُل صندوق إع م ُيواص اعدِة ال المقدي يِة وتس ِة القن بقا مادي ط
 )92( ينالناج مساعدِة تشجيع، وأنظمة الدفاع ومجتمع تعبئة ال ودارة،اإلو ناِتابيال لتجميع

براير      و   دأت    ،  2004في ف ير حكومية المحلّية، جمعية        ب نظمة الغ  لُمعاقيِن في بيروتللبنانيِة ال الرخاءالم
نْ    ِم ِم نظمة مساعدة الشعوب النرويجي       بدع  و قد . األلغام الناجين منِ  دخِل    لزيادة  قروضِ منح ، برنامج ل   ةم

ّتة    تلَم س نهم    إس ال صغيرِة،          م َبْدء أعم روَض ل ا فى ذلك   الق  و، البقالة نيخزو ت نتاج عسِل   إ/  تربيِة النحل    بم
ِب، و    إ وأآشاك،  تاج حلي يِض     إن تاج ب توبر     و  .) 93(ن  النبطيةلُمعاقيِن في   ل خاءجمعية الر تلقت  ،  2002في أآ
 . ).94( األلغام الناجين مِنن لُمَساَعَدة ائتما برنامج لعملِمْن مؤسسِة الشرق األدنى   10000$

يةَ  و تطبق   رنامج    الجمع تم اأيضًا ب ر  /نائ تمويل و ق نظمة مساعدة الشعوب النرويجية      من ض ب ا م  ، آم
ن    ام          اشارك اث ن من األلغ نان في  برنامج       ن من الناجيي ْن لب جنيف في يونيو    يبي في  األصواَت التدر   رفع ِم

2004 . 
 

 اإلعاقة و ممارستهاسياسة 
ايو    25في    لم يتم  على أية حال، و ن؛االبرلممن قبل  "المعاقينحقوق  "  تم التصديق على قانون   ،2000 م
يذ  انون ، بسبب       تنف د    . 95تمويل  ال  نقص  الق انون مجلس    َأّسس و ق ن ئو برئاسة وزير الش    وطني لالعاقة   الق

دّ االجتماعية ي   ى   ُف  ه وِق األشخاصِ     اضم إل ، 2003 في ديسمبر    و. بحاالِت العجز   المصابين ن وصوُل حق
ية رْت وزارة الشؤون االجتماع ة ذآ ْن، أن انون، أصدر آجزء ِم ية َتالق ات اجتماع يِة وإعان اَت طب  بطاق

 .96  المعاقينألشخاِصل
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ية    يو  19، مساعدة الشعوب النرويج زيد من ال  . 2003 يون  انظر السابقةَسَنواِت ال في النرويجية منظمة مساعدة الشعوب ,نشاطاِت   عن  تفاصيلِ لم
 .710ص, 2002أرضًي   األرضية لغاماأل و تقريَر مرصد 646. ص, 2003 األرضية األلغامتقريَر مرصد 

رامج   - 89 يل الطبيعي  الإعادة ب ية للصليب األحمر     ل تأه نة الدول ر سنوي   " ، اللج يف،  ", 2003تقري َدعَم ي.26  17 .صص, 2004 مارس 9جن
ادِة      رنامُج إع يل الطبيعي   الب اللجنة صندوِق    دعم      2002    1996بين. 1995 1982 ثالثة مراآِز في لبنان بين       اللجنة الدولية للصليب األحمر    تأه

 . هذه المراآزُمعّوقيِنل الخاّص لالدولية للصليب األحمر
أن ال     - 90 ْن عدن ي ِم ريد إلكترون بودى ب ر،  ع  علي،   فراس ابىِمْن  ؛ البريد اإللكتروني2004 أبريل 18، )األردن(شبكة الناجيين من األلغام، مدي

 .2004  مايو26، منظمة مساعدة الشعوب النرويجية
 .15 .ص" في اليمن ولبنان، اياضحالبرامج مساعدة  " - 91
ريد -92 ي  ب ْن  إلكترون يق رزق اهللاِم اعد،توف ر مس يل  ، مدي ادة التأه نان، صندوق إع ى َرّد 2004 أغسطس 24 لب ادة عل تفتاء إع تكامِل  ال إس
يل    ;قتصادِي؛  اال  وجتماعي اال ادة التأه ادة  "، صندوق إع لبنان وموزمبيق : تقريرالناجيين من األلغام جتماعي لبرنامِج االودي قتصا تكامِل االال إع

بوديا،   مقاطعة (واشنطن "،  ملخص الملف 2004:   ليهيضحايا حرِب  باتريك ْجي صندوق"، USAID؛ 12-9 .صص, 2003نيويورك، "وآم
 .711-710 .صص, 2002 األرضية أللغام ا؛ تقرير مرصد647 -646 .صص, 2003 األرضية األلغام؛ تقرير مرصد 46 . ص,)آولومبيا

 .2004 أغسطس 23جتماعي ، اال وستفتاء إعادة التكامِل االقتصادىا على، َرّد ليهي ,عامة، العالقات ال، موظف هوبيكة بطرس  -93
 .647 .ص, 2003 األرضية األلغام تقرير مرصد  -94
 .711 .ص, 2002 األرضية األلغام صد تقرير مر -95
 .2003 ديسمبر 2،النجم اليومى"مؤتمَر ، ال ملخص أنجازات "ندى رعد، -96
 
 
 
 
 
 


