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ام ة حظر االلغ ى اتفاقي ة البحرين ال ضم مملك م تن د . ل ي ذو ق ة ف ام الماضي تطورات هام ام االرضية الع ر مرصد االلغ آ
ك الحين   البحرين ، اال انه لم ترصد تطورات اخرى من            ل      . ذل ة           2005و في ابري ة الدولي ة الحمل  ، اخبرت وزارة الخارجي

ى االنضمام        لحظر االلغام بان االجراءات الداخلية      لالنضمام لالتفاقية آانت في طريقها و انه ليس لدى الوزارة اعتراض عل
ى  . 1لالتفاقية و انه فقط النقص الداخلي في المصادر البشرية هو ما يعلق عملية االنضمام   و قد عبرت البحرين عن الحاجة ال

 . 2التفاقيةالتنسيق مع اعضاء مجلس التعاون االخرين فيما يتعلق بمسالة االنضمام ل
سمبر      شارك    2005لم تشارك البحرين آمراقب في اجتماع الدول االطراف في زغرب بكرواتيا  في نوفمبر و دي م ت ا ل  ، آم

و                     سرا في يوني ة في جنيف بسوي ة لالتفاقي ة الدائم ايو     2005في اجتماعات اللجن شارآة البحرين في        . 2006 و م وآانت م
ي نير ة االول ف ة االتفاقي ؤتمر مراجع اع ذات صلة   م ي اجتم ا ف ارآت به ي ش دة الت ى و الوحي رة االول ا، هى الم ي بكيني وب

 .باالتفاقية
ام                        ذ ع ام من دة لحظر االلغ م المتحدة المؤي ة لالم ا  1996و قد صوتت البحرين بااليجاب على آل قرارات الجمعية العام ، بم

 .2005 ديسمبر 8صادر في  الذي يروج عالمية االتفاقية و تنفيذها الكامل ال60/80فيها القرار 
ا          2005و في ابريل   دا، آم راد اب ا مضادة لالف ســتخدم الغام تج او تصدر او ت م تن ، اآد مسئولو بحرينيين على ان البحرين ل

بتمبر     3انها ليست متاثرة بااللغام المضادة لالفراد      دفاع ان البحرين تحتفظ بمخزون               2004 وفي س وزارة ال سئولون ب ال م ،ق
 .4غام المضادة لالفراد الغراض التدريب فقطمحدود من االل

ارج       ام خ ن اصابات بااللغ انوا م رينيين ع واطنين بح ن م رين، او ع ي البح ام ف ن ضحايا لاللغ ارير ع اك تق ن هن م يك و ل
ام                          . البحرين رامج مكافحة االلغ صالح ب ة البحرين ل ل حكوم ساهمات من قب دا اي م آما لم يسجل مرصد االلغام االرضية اب
 .   ةالدولي

                                                 
محمد غسان شايخو، مدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية البحرينية في / مالحظات من اجتماع الحملة الدولية لحظر االلغام مع السيد 1 

ل  ابري13يوسف عبد الكريم محمد، مدير  القانونية بوزارة الخارجية البحرينية في المنامة يوم /  ، و دآتور2005 ابريل 12المنامة يوم 
و قد اشار االخير الى اخذ راي الوزارات ذات الصلة في وثيقة تراجع طلبات انضام البحرين التفاقية منع االلغام، آما قال ان البحرين .2005

 .آانت على اتصال مع قطر حول مجاالت تطبيق االتفاقية
محمد، مدير  القانونية بوزارة الخارجية البحرينية في المنامة يوسف عبد الكريم / مالحظات من اجتماع الحملة الدولية لحظر االلغام مع دآتور 2 

 تحدثت مسئولون  بوزارة الدفاع عن الحاجة الى توافق مع باقي دول مجلس التعاون حول هذا 2004في سبتمبر . 2005 ابريل 13يوم 
 .2005 سبتمبر 30افحة االلغام بتاريخ ستنام سينج مستشار خدمة االمم المتحدة لمك/ تقرير مهمة بواسطة السفير متقاعد.الموضوع

محمد غسان شايخو، مدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية البحرينية في /  مالحظات من اجتماع الحملة الدولية لحظر االلغام مع السيد3 
  .2005 ابريل 12المنامة يوم 

لم يستطيع مرصد .2005 سبتمبر 30المتحدة لمكافحة االلغام بتاريخ ستنام سينج مستشار خدمة االمم / تقرير مهمة بواسطة السفير متقاعد 4 
 ال 2000 لغم الذي عرف تخزينة بالبحرين عام 3124االلغام االرضية تحديد ما اذا آان مخزون االلغام المضادة لالفراد االمريكي المكون من 

 .زال في البلد اعقاب العمليات العسكرية في العراق


