
الكــــــويت

2005التطورات الرئيسية منذ مايو 
 أوصت كل من وزارتي الدفاع و الخارجية بالنضمام الى معاهدة حظر اللغام . و قد تم تقديم مسودة قانون النضمام الى

  بالتصويت لصالح قرار الجمعية العمومية للمم المتحدة الذى1998مجلس المة.و قامت الكويت للمرة الولي منذ عام 
يقدم سنويا عن الحظر .

 20 اصابات جديدة بسبب اللغام و القذائف الغير منفجرة . مما يمثل نقص ملحوظ عن الـ 8 ، تم البلغ عن 2005و في 
  حالت جديدة . و كانوا جميعا من7 كان يوجد 2006 .و من يناير الى مايو 2004اصابة التي تم البلغ عنها في 

المواطنين الجانب .

سياسة منع اللغام 
 لم تنضم دولة الكويت الى معاهدة حظر اللغام .و يبدو ان الكويت قريبة من النضمام الى المعاهدة . فالتهديد الذي كان

يمثلة نظام صدام حسين يبدو انه كان العقبة الرئيسية امام الكويت للنضمام .
  و بعد دراسة المسألة ، أوصت كل من وزارة  الخارجية و وزارة الدفاع بالنضمام الى معاهدة خطر2005في بداية عام 

.1اللغام 
  ووافقت علية لجنة الشئون2005 ابريل 20و قدمت وزارة  الخارجية مسودة قانون النضمام الى مجلس المة في 

 .2 ،و لكن يجب ان تتم الموافقة عليه من مجلس المة2006الخارجية بمجلس المة في يناير 

  و الذي يدعو60/80 ، قامت الكويت بالتصويت لصالح قرار الجمعية العمومية للمم المتحدة رقم 2005 ديسمبر 8و في 
 الى تعميم و تنفيذ معاهدة حظر اللغام و كانت هذه هي المرة الولي التي تقوم فيها الكويت بالتصويت لصالح قرار الجمعية

. 3العمومية الذى يقدم سنويا عن الحظر
    و حضر الدبلوماسي الكويتي المقيم في جنيف الجلسات الداخلية لجتماعات اللجنة الدائمة لكنه لم يدل باي تصريحات .و

 بالرغم من ان الكويت ليست طرف في التفاقية الخاصة بالسلحة التقليدية او في البروتوكول الثاني المعدل ، ال انها
 .2005 نوفمبر 23حضرت المؤتمر السنوي السابع للدول الطراف فى البروتوكول كمراقب في 

النتاج ، النقل ، التخزين ، الستخدام :-
 لم يعرف عن الكويت انتاجها او تصديرها لللغام المضادة للفراد . و قد اخبر مسئولون في وزارة الدفاع مرصد اللغام

  ان2004.كما اخبر وزير الدفاع خدمة المم المتحدة لمكافحة اللغام في اكتوبر 4ان القوات الكويتية لم تستخدم اللغام ابدا 
.5الكويت ليس لديها اي مخزون من اللغام المضادة للفراد

  ، قامت الوليات المتحدة بتخزين عدة الف من اللغام المضادة للفراد في اماكن خزنت فيها معدات2003و قبل مارس 
حربية من قبل في الكويت.

 بريد الكترونى من السفيرمتقاعد/ ستنام سينج، المستشار الدبلوماسى للحمله الدوليه لحظر اللغام عن لقاءه مع المقدم /احمد عبد ال العلى ،المستشار القانونى بوزارة � 1
.2005يونيو 17،-13 اثناء اجتماعات اللجنه الدائمه لتفاقية حظر اللغام 2005 يونيو 28الدفاع فى جنيف  بسويسرا يوم 

 . وكان رسميون كويتيون قد اخبروا الحمله الدوليه بان مسودة وثيقة النضمام لدى2006 مايو 20اتصال من السيد/ سليمان عبد العزيز المادى من مجلس المه بتاريخ  � 2
  عن لقاءه مع العقيد/2006فبراير 3.كذلك بريد الكترونى من السفير متقاعد/ ستنام سينج بتاريخ 2005مجلس المه الكويتى، وذلك اثناء اجتماعات فى جنيف وزغرب عام 

 2006 فبراير 3 وبريد الكترونى من السفير/ سيتنام سينج بتاريخ 2005 نوفمبر .24-18نورى الحسنى فى جنيف اثناء مؤتمر الدول الطراف فى اتفاقية السلحه التقليديه 
2005 ديسمبر 3 نوفمبر -29عن لقاءه مع المقدم /احمد عبد ال العلى فى زغرب بكرواتيا اثناء الجتماع السادس للدول الطراف فى اتفاقية حظر اللغام 

  حتى1999 . وكانت غائبه عن التصويت من اعوام 1998-1997-1999صوتت الكويت باليجاب على قرارات الجمعيه العامه للمم المتحده لدعم حظر اللغام اعوام  � 3
 دوله امتنعوا عن التصويت .23 عندما كانت واحده من 2002 عدا عام 2004

 لمزيد من التفاصيل حول مخزون اللغام المضاده للفراد السابق.685-684 صفحه 2002انظر تقرير مرصد اللغام الرضيه � 4
"غير مؤرخ للسفير متقاعد/ ستنام ستينج2004 اكتوبر 28-22تقرير بعثة "السعود يه والكويت  � 5



 ليس من المعروف ما اذا كانت اللغام المضادة للفراد مازالت مخزنة  .و6كما نقلت الغام اضافية من قطر قبل غزو العراق
في قواعد امريكية في الكويت أم  استخدمت لدعم عملياتها في العراق .

مشكلة اللغام / مخلفات الحرب و برنامج مكافحة اللغام
  مازالت المناطق الصحراوية الواسعة و الساحلية ملوثة باللغام و مخلفات الحرب1991- 1990نتيجة لحرب الخليج 

 و اغلبيتها من القذائف الغير منفجرة .وتحتوي اجزاء من الصحراء و جزيرة بوبيان في الساحل الشمالي للكويت7المنفجرة  
 و التي كانت تستخدم للتدريبات العسكرية علي الغام . و من المعتقد ان المناطق الموجودة داخل و حول الحديره و علي

  كانت هناك تقارير غير رسمية عن2006 .و في عام 8جزيرة بوبيان تحتوي علي تلوث شديد من القذائف الغير منفجرة 
  . كما ان هناك تقارير غير رسمية9وجود ذخائر عنقودية وجدت بالقرب من قاعدة جوية عسكرية و في منطقة صناعية 

 عن انفجار ذخائر عراقية كانت مخزنة في معسكر الجول جنوب مدينة الكويت و عن انفجار قذائف غير منفجرة اثناء قيام
 .10مجموعة من المدنيين بنقلها و نتج عنها اصابات 

 و في الجزاء الشمالية من الكويت غالبا ما تدفن اللغام والقذائف الغير منفجرة بعمق تحت الرمال و تحت السبخ
)الراضي المبللة( .

 كما توجد اللغام و القذائف الغير منفجرة في غرب و جنوب و شرق و شمال البلد تحت برك البترول . و ذلك نتيجة
 .11التدمير الذي قامت به القوات العراقية لبار البترول الكويتية 

 و وزارة الدفاع هي المسئولة عن تنسيق كل عمليات الزالة ،حيث تقوم الفرق الهندسية للقوات االبرية بالتعامل بشكل
 اساسي مع اللغام و القذائف الغير منفجرة في المناطق الصحراوية . و تقوم وزارة الداخلية بالتعامل مع اللغام و القذائف
 الغير منفجرة في الناطق السكنية . كما تستجيب كل الهيئتين لستدعاءات المنظمات الخاصة والعامة . كما ان قسم الحريق

 و المان في الشركة الكويتية للبترول مسئول عن تطهير اللغام في مناطق عمل الشركة و لها اتصال مباشر مع وزارة
 .12الدفاع 

ازالة اللغام 
  ، نقلت وسائل العلم نشاطات ازالة اللغام التي قامت بها وزارة الدفاع في السوليبية جنوب غرب2005في عام 

  ذكر ان نشاطات الزالة التي تقوم2006 . و في مارس 13الكويت و في الدحيرة في الجزء الشمالي الغربي من الصحراء 
 .14بها وزارة الدفاع مازالت جارية في الدحيرة 

  ، و اثناء اقامة طريق في المنطقة الشمالية في الكويت ، اكتشف المقاولون قنبلتان2006و في بداية شهر فبراير 
. 15رشانيعنقوديتان في الخباري  و ج

  قنبلة يدوية و خمـس قطع مـن ذخيـرة السلحة الصغيرة في25 ، ابلغـت وزارة الداخلية انه تم اكتشاف 2005و في مارس 
.16مناطق سكنية في مدينة الكويت

.2002 سبتمبر 5مقاله بعنوان" الجيش المريكى ينقل اسلحه قرب الكويت فى تدريب محمول " لتشارلز الدينجر،رويترز ،  � 6
 بموجب البروتوكول الخامس من اتفاقية السلحه التقليد يه ت�عرف مخلفات الحرب المنفجره بانها القذائف عيرالمنفجره    والقذائف المنفجره المترا� وكه. واللغام مستبعده � 7

من هذا التعريف بوضوح .
.1026، صفحة 2004انظر تقرير مرصد اللغام الرضية  � 8
 .2006 مايو 10 ومن ضباط فى قاعدة احمد الجابر الجوية بتاريخ 2006 مايو11اتصالت من الدكتور/ على الدوسرى باحث بمعهد الكويت للبحاث العلمية بتاريخ  � 9

 .2006 مايو 2مقالن معنونان "سيارة متفجرات  وظروف جوية سيئة وراء انفجار زخائر عراقية فى معسكر الجول" ، جريدة القبس بتاريخ  � 10
 .1027 ص 2004انظر تقرير مرصد اللغام الرضية  � 11
 .941 ص2004انظر تقرير مرصد اللغام الرضية  � 12
(.2005 ابريل 21" حادئة انفجار قنبلة عنقودية"،القبس بتاريخ  � 13
  ومقابلة تليفونية من الرائد/ على رمضان محمد، ضابط التصال بشركة الكويت2006 فبرابير 13" حادثة مقتل جندى بسبب لغم فى ام القوانى"، القبس بتاريخ  � 14

.2006ابريل 19للزيت، بتاريخ 
 .2006 ابريل 19مقابلة مع الجندى/ محمد المطايرى ، جندى كويتى متمركز على الحدود مع العراق فى  � 15
 .780 ، ص 2005انظر تقرير مرصد اللغام الرضية  � 16



  . و مع ذلك اظهرت التقارير الرسمية للسنوات السابقة2004و تقارير التطهير غير متاحة لمرصد اللغام الرضية منذ 
  . كما تم اكتشاف و2003 كيلو مترا�  مربعا� في 154.6 قطعة من ذخائر السلحة الصغيرة من 28.262انه تم تجميع 

 .2001 لغم في 26 و2002 لغم في 30تدمير 
  لغم600.000 مليون لغم مضاد للفراد و 1.1و قامت فرق تطهير اللغام و ازالة القذائف المنفجرة بتطهير و تدمير 

  . كما قامت شركات ازالة اللغام الخاصة التي تعمل علي2002 - 1991مضاد للمركبات في الكويت ، في الفترة ما بين 
.17المشاريع الممولة تجاريا بازالة كميات معقولة من اللغام و القذائف غير منفجرة

ضحايا اللغام الرضية و القذائف الغير منفجرة 
  حوادث لللغام الرضية و القذائف7 جرحي في 4 قتلي و 4 اصابات جديدة ، تشمل 8 ، تم البلغ عن 2005في عام 

 2004 اصابة جديدة قد تم البلغ عنهم في الكويت فى عام 20الغير المنفجرة . و هذا يمثل انخفاض ملحوظ بالمقارنة بـ 
 2003 جريحا�( .و هذا الرقم اكثر من الشخصين اللذين قتل عام 15 قتلي و 5ناجمة عن اللغام و القذائف الغير منفجرة ) 

18

  ، قتل مصري في انفجار قنبلة يدوية في منطقة سكنية في مدينة الكويت،و كانت القنبلة اليدوية2005 مارس 12و في 
.19 قنبلة يدوية و خمس اسلحة صغيرة تركتها القوات العراقية في مبني قديم 25الروسية الصنع هي جزء من مخزون من 

  و في مارس فقدت امراة يدها و ساقها بعد انفجار قنبلة يدوية كانت تعبث بها في منطقة الروضة و هي منطقة سكنية في
  . كما قتل اثنان من20مدينة الكويت . و كانت القنبلة قد احضرت للمنزل من موقع عسكري في الجزء الشمالي من البلدة 

  في حادثين منفصلين لللغام المضادة للفراد وقعت الولي في طريق السالمي في الجنوب2005 مارس 23الرعاة في 
  ابريل قتل شخص و جرح اخر نتيجه لحادثه لغم في منطقه السالمي26 .و في 21الغربي و في القادسية في شمال الكويت 

.22في الجنوب الغربي
  ابريل جرح رائد في الجيش الكويتي اثناء عملية تطهير الغام في مزرعة في السوليبية جنوب غرب مدينة20و في 

.24 كما جرح جندي في نفس اليوم بسبب قنبلة عنقودية خلل عملية لزالة اللغام في الشمال الغربي23الكويت
  قتل عضو في هيئة الساتذة المحلية للسفارة الكويتية و جرح اثنان اخران بسبب قنبلة كانوا2005و في لبنان، في سبتمبر 

 25يعبثوا بها و ليس معروف من اين جاءت هذه القنبلة
  فبراير قتل12 ، حيث قتل ثلثة اشخاص و جرح اربعة في مايو . و في 2006و مازال البلغ عن اصابات مستمرا في 

 احد نازعي اللغام من بنجلدش يعمل في و حدة عمل تحت اشراف الجيش الكويتي و ذلك بسبب لغم مضاد للمركبات اثناء
 .26النشاطات الروتينية لزالة اللغام في منطقة ام القاواني  في شمال غرب الكويت 

  مارس قتل اثنان و جرح ثالث باصابات بليغة بسبب انفجار قذيفة غير منفجرة في امغرة غرب مدينة الكويت و25و في 
  ابريل جرح مقيم افريقي في الكويت بجروح حادة نتيجة لغم مضاد19 .و في 27جميعهم كانوا اسيويين يعملون في الكويت 

  .626 ص 2003 وتقرير عام 1026 ص 2004 وتقرير عام 780 ، ص 2005 انظر تقرير مرصد اللغام الرضية 17
 . 1027 ص 2004 وتقرير 780 ، ص2005 انظر تقرير مرصد اللغام الرضية 18
 .2005 مارس 12" رصد قذيفة غير منفجرة فى حوالى "، القبس بتاريخ  � 19
 .2005مارس 16" حادثة قنبلة يدوية "، السياسة بتاريخ  � 20
 .2005 ابريل 23"مقتل راعيين اغنام فى حادثتين منفصلتين "، القبس بتاريخ  � 21
2005 ابريل 27" حادثة الغام فى السالمى " ،الراى العام بتاريخ  � 22
.2005 ابريل 12" حادثة فى مزرعة الشلبيبه"، القبس ، � 23
 .2005 ابريل 22" حادثة قنبلة عنقودية "، القبس بتاريخ  � 24
 .2005 سبتمبر 21"حادثة قنبلة يدوية تنفجر فى سفارة الكويت"  دى ستاندرد )ببيروت( بتاريخ  � 25
2006 فبراير 13" مقتل جندى بسبب لغم فى ام القوانى "، القبس بتاريخ  � 26
 ، ومقابلة مع الدكتور/ رفعت ميساك من  معهد الكويت للبحاث العلمية اثناء اجتماع باحثى2006 مارس 26"مقتل اثنين واصابة ثالث فى ام غارة" ، القبس بتاريخ  � 27

 .2006 ابريل 4مرصد اللغام الرضية العالمى فى فنوم بن  عاصمة كمبوديا بتاريخ 



  ابريل جرح بنجلديشي نتيجة للغم ارضي قرب مدينة30 وفي 28للفراد قرب محافظة الجهرة  اثناء قيامه برعي الغنم 
.30 . و في مايو جرح بنجلديشي اخر اثناء قيامه برعي الغنم في الوفرة29الجهرة الصناعية اثناء عودته من العمل 

 بالضافة الى ذلك ، انفجرت سيارة نقل كانت تنقل ذخائر عنقودية و ذخائر اخري في جوليب الشيوخ ، محافظة فروانية
  .و وقعت اغلبية الصابات بين شهر مارس و مايو حيث ان هذه هي شهور الزراعة و31 و جرح اثنان 2006 مايو 1في 

 الرعي نتيجة للظروف البيئية القاسية مثل الفيضانات و الرياح القوية و  صحاري الرمال المتحركة قد تقع الحوادث في
 . 32مناطق من المفترض انها خالية من اللغام 

   ما2006 الى مايو 2000و اجمالي عدد الصابات في الكويت غير معروف ، سجل مرصد اللغام في الفترة من مارس 
  جريحا�( علي الراضي الكويتية . فاكثر43 قتيل� و 16 اصابة ناجمة عن اللغام و القذائف الغير منفجرة ، )59ل يقل عن 

  الذي قام به المعهد الكويتي للبحوث العلمية عن اصابات الحرب بين المدنيين في2002المعلومات شمول هي تقرير 
 )85 جريحا� حرب . و عدد القتلى 2.386%( من اجمالي 43 )1.026الكويت ، فكان عدد الصابات الناجمة عن اللغام 

  قتيل� حرب بسبب اللغام ايضا . اما عن عدد الصابات الناجمة عن القذائف الغير منفجرة . فهي421%( من اجمالي 20
  .و كان من المخطط ان يقوم المعهد الكويتي للبحاث العلمية بتحديث البيانات لتشمل البيانات33  قتيل�119 جريحا� و 175

 .34 لكن هذا معتمد علي التمويل 2006حتى عام 

مساعدة الناجين و سياسة العاقة و ممارستها 
 ل يوجد اي برامج في الكويت خاصة للناجيين من اللغام الرضية . لكن الرعاية الصحية و الخدمات الطبية و اعادة

 % من الخدمات ،حيث  تتضمن التسهيلت:95التاهيل تقدم عامة مجانا للمواطنين الكويتيين . توفر المؤسسات الحكومية 
 مراكز اعادة التاهيل ، ورش عمل للطراف الصناعية ، العلج الوظيفي ، الدعم النفسي و برامج التدريب المهني . اما

 المصابين بسبب اللغام العسكريين فيتم معالجتهم في مستشفيات عسكرية منفصلة . من الممكن معالجة المدنيين في
 .35مستشفي عسكري و لكن في حالت الطوارئ 

 و مع ذلك فالرعاية الطبية المناسبة و المستطاعة هي مشكلة خطيرة بالنسبة للعاملين الجانب . حيث ان افضل الدوية و
 بعض انواع العلج المتخصصة محجوزة رسميا للمواطنين . لذلك فالغير مواطنين مجبرين علي دفع رسوم سنوية للتغطية

 .36الطبية الى وزارة الصحة و تكاليف اضافية للخدمات الفعلية
 و قد اسست وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العمل و  الجتماعية هيئة تنسيقية علي مستوي قومي لكي تركز علي

 قضايا المعاقين . و تحتفظ الوزارة بقاعدة بيانات عن ضحايا الحرب لكن ل يوجد اي معلومات متاحة عن عدد الصابات
  . كما ستقوم الهيئة بصرف معاش تقاعدي للشخاص المعاقين وتقدم ادارة37الناجمة عن اللغام والقذائف الغير منفجرة 

 الرعاية الطبية في الهيئة  دعم للشخاص ذوى العاقة واسرهم . وتشمل الخدمات ، اقامة خاصة توفر الرعاية الطبية و
 اعادة التاهيل و الدعم الجتماعي النفسي و التعليم و الرياضة كما ان  الهيئة لديها مركز تدريب مهني للشخاص ذوى
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 .و يوجد منظمات اخرى39 ، لكنها لم تنفذ اي نشاطات2002و تم تشكيل الجمعية الكويتية لمساعدة ضحايا اللغام فى عام 
 لمساعدة الشخاص ذوى العاقة مثل جمعية الهلل الحمر الكويتية وصندوق الوقاف للمعاقين والفراد ذوى الحتياجات

.40الخاصة .و اكدت جمعية الهلل الحمر انه ل يوجد لديها اي برامج متعلقة باللغام نظرا للعدد المحدود من الصابات 
 اما المكتب القليمي للجنة الدولية للصليب الحمر فلديه برنامجين متعلقين باللغام يتعاملن مع تعليم  مخاطر اللغام ومع
 مساعدة الناجين من اللغام والقذائف الغير منفجرة من العراق .ويقدم المكتب القليمي دعم عملي الى مكاتب اللجنة الدولية

.41للصليب الحمر في افغانستان والعراق
 و يقوم العديد من الشخاص خاصة الطفال المصابين نتيجة اللغام او القذائف الغير منفجرة او العبوات العشوائية

  مارس اعلن بيت الزكاة ، الذي يقوم بتوزيع التبرعات الدينية الخيرية ، عن8. و في 42المنفجرة بمعالجة انفسهم في الكويت
 .و يضم نادى المعاقين الرياضي43التبرع بمبلغ مالي لم يحدد قيمته لمساعدة الناجين ومشاريع ازالة اللغام في الردن

  عضو ، كويتي وغير كويتي ، ومنهم ناجين من200بالكويت ، تحت اشراف السلطة العامة للشباب والرياضة ، حوالي 
 اللغام .و يهدف النادي الي تعزيز الرياضات للشخاص ذوى العاقات على المستوى الوطـني والدولـي . وذلك لتنمية

.44المهارات وتشجيع القيــادات وتعزيـز المشـاركة والمساواة للشخاص ذوى العاقات في المجتمع
 و الكويت لديها قانون يمنع التمييز ضد الشخاص ذوى العاقات ، والذي يفرض عقوبات على رؤساء الوظائف الذين ل

 يقومون بتوظيف الشخاص المعاقين "بدون اسباب معقولة " كما يتضمن القانون توجيهات خاصة بضرورة وجود
 تسهيلت داخل المباني للمعاقين.و تم تطبيق هذه النصوص ول يوجد اي بلغات عن اي تمييز ضد المعاقين . اما

 المواطنين من اجناس اخرى "غير كويتي الجنسية " ليس لديهم الحق في النضمام الى الخدمات الحكومية والحصول على
. 45المعاشات التقاعدية للمعاقين وتغطية المواصلت والتدريب على الوظائف المنزلية والرعاية الجتماعية

  ، قامت الكويت بالحتفال بيوم التضامن الوطني مع المعاقين وشاركت الهيئة  في احتفال قام2005 نوفمبر 28و في 
 بتكريم الشخاص ذوى العاقات الذين لهم دور فعال في المجتمع . في نفس اليوم اعلنت وزارة التعليم عن تخصيص

.46 متر  مربع لبناء منشأة تعليمية للطلبة ذوى العاقات160.000
 و لم يتم اي تقدم بخصوص انشاء صندوق قومي للشخاص المعاقين كما هو موصى به من قبل مجموعات الجمعية

 . و شارك اعضاء البرلمان في الندوة البرلمانية47 وهو اليوم العالمي للشخاص المعاقين2003 ديسمبر 3المدنية في 
  والتي ناقشت تنفيذ التفاقية الدولية2005 مارس 17-16العربية الولى عن تشريعات العاقة التي عقدت في عمان 

 .وعقد المؤتمر الخامس لجمعية48الموحدة الشاملة المقترحة عن حماية وتعزيز حقوق وكرامة الشخاص ذوى العاقات 
  مشترك من المنطقة العربية . وقام250 ، والذي شارك فيه ما يقرب من 2005 ابريل 11-9الخليج للمعاقين في الكويت 

.49كل من الجمعية الكويتية للمعاقين والمجلس العلى لشئون المعاقين الهيئة  بتنظيم المؤتمر
 30 دولر الى 551.439 ، وافق المجلس الحاكم للجنة التعويضات في المم المتحدة على دفع مبلغ 2004و في سبتمبر 

  . كما تم التصديق على دفع تعويضات1991 مارس 2جريحا� ناجين من اللغام والقذائف الغير منفجرة في الكويت بعد 
. 2005لثنين من الناجين من اللغام فى مارس 

  ، استمرت لجنة التعويضات في المم المتحدة في تقديم نشاطاتها لكن لم تقدم اي طلبات من ناجيين من2006و في عام 
  عندما استكمل تقديم الطلبات . بالضافة الي ذلك ، تم تضمين بعض2005اللغام الرضية او من اقاربهم منذ يونيو 

  "ب" التقريبية )اصابات خطيرة للفراد او الموت (6.000طلبات الناجين من اللغام والقذائف غير المنفجرة في فئة 
  دولر ( والفئة "دي" ) طلبات فردية لخسائر تصل الى ما فوق100.000والفئة "سي" )طلبات فردية لخسائر تصل 
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