
 االمارات العربية المتحدة
 

ام         ع االلغ ة من ى اتفاقي ة المتحدة ال ارات العربي ة         ,لم تنضم دولة االم ود الدولي دعم الجه ا ت ابقا بانه ارات س د صرحت االم و ق
ارات حيث                2004و في سبتمبر    .1لحظر االلغام االرضية   ى االم روييج ال ة ت ،قامت خدمة االمم المتحدة لمكافحة االلغام بمهم

ات                  اخبر مسئ  و .2ولون رفيعو المستوى بعدم وجود تحفظات على االنضمام الى اتفاقية منع االلغام لكنها ليست ضمن االولوي
ام               ذ الع ام من دة لحظر االلغ ا  1996قد صوتت االمارات بااليجاب على جميع قرارات الجمعية العامة لالمم المتحدة المؤي ،بم

ادي ب 2005 ديسمبر  8 في   60/80فيها القرار    ذها الكامل     المن ة و تنفي ة االتفاقي ة       . عالمي ة من ثالث ارات بعث ا ارسلت االم آم
وفمبر                     رسميين عسكريين الى االجتماع السادس للدول االطراف في اتفاقية حظر االلغام الذي عقد في زغرب بكرواتيا في ن

و                2005و ديسمبر    ة في يوني ة الدائم ل        ف  2005، و مستشار قانوني عسكري الى اجتماعات اللجن سرا،و ممث ي جنيف بسوي
 .2006من وزارة الخارجية لذات االجتماعات في مايو 

ه ال يوجد           2003و في ديسمبر    .و قد صرحت االمارات بانها لم تنتج او تصدر الغاما مضادة لالفراد            ل عسكري ان ، قال ممث
بتمبر      . 3مخزون الغام في البالد    دفاع في س ر ال د تلقى      4 .2003آما اعيد نفس التصريح من قبل وزي ى آل االحوال فق  و عل

ارات                                    دى االم ا ل ه ربم ى ان شير ال د ت د بع م تتاآ ذه التصريحات معلومات ل ى ه مرصد االلغام االرضية في وقت الحق عل
 .مخزون الغام ارضية مضادة لالفراد

ة،لكنه  لحة التقليدي ة االس ام التفاقي دل حول االلغ اني المع ول الث ي البروتوآ ست طرف ف ارات لي اع و االم ا حضرت االجتم
 .2005السنوي للدول اطراف هذا البروتوآول في نوفمبر 

 
 التمويل و المساعدة

م               2005في   ر صندوق االم ان ،عب ام في لبن ة و عشرة االف دوالر امريكي لمكافحة االلغ غ ثالثمائ ارات بمبل ،ساهمت االم
ارات  المتحدة التطوعي للمساعدة في تطهير االلغام، لمتابعة انشطة برنامج ا          2004و في  .5لتطهير التابع لعملية تضامن االم

الغ خمسون     .6 دوالر امريكي للتنسيق و تاآيد الجودة لمشروع تضامن االمارات       520910قدمت االمارات    ا الب و من تمويله
ارات               ان، خصصت االم دة سنوات للبن م المتحدة             3332751مليون دوالر عبر ع ر صندوق االم ان عب  دوالر امريكي للبن

 :، و قد وزع الجزء االآبر منها آاالتي7 2005-2002طوعي خالل الفترة الت
ثالث من مشروع تضامن                    32596715 • ام للمراحل ال ر االلغ انيتين لتطهي  دوالر امريكي لشرآتين تجاريتين بريط

 .االمارات
 . دوالر امريكي لتغطية تكاليف القوات المسلحة االماراتية و اداريات اخرى12234262 •
 .والر امريكي النتاج الفيلم الوثائقي الميراث القاتل د476538 •

                                                 
 5رخ في خطاب من وزراة الخارجية االماراتية الى مرصد االلغام االرضية،تمت ترجمتة بواسطة سفارة االمارات في واشنطون و مؤ 1 

 2000اآتوبر 
 ديسمبر 16بتاريخ " زيارات خدمة االمم المتحدة الترويجية"ستنام سينج،مستشار خدمة االمم المتحدة لمكافحة االلغام،تقرير / السفير متقاعد 2 

 .ستنام  سينج/ بريد الكتروني من السفير.2004
التي عقدت بالشارقة في " مخاطر االلغام و مخلفات الحروب"عرض من علي الحسني الضابط العسكري امام ورشة العمل المعنونة  3 

 .،نظمتها الشبكة العربية للبحث حول  االلغام و مخلفات الحروب2003 ديسمبر 9-8االمارات 
 .2004 اآتوبر 7ستنام سينج بتاريخ / بريد الكتروني من السفير 4 
 .2006 فبراير 14امج مكافحة االلغام الوطني،الملحق ا بتاريخ  برن– لمكتب التطهير الوطني في لبنان 2005التقرير السنوي  5 
ذآر تقرير .33 لخدمة االمم المتحدة لمكافحة االلغام صفخة 2004و التقرير السنوي .808 صفحة 2005انظر تقرير مرصد االلغام االرضية  6 

،و ذهبت هذة االموال الى 2004الر امريكي عام  مليون دو6 ان االمارات قدمت اآثر من 902 في صفحة 2005مرصد االلغام االرضية 
 صفحة 2005انظر آذلك مرصد االلغام االرضية 2003المرحلة الثالثة من مشروع تضامن االمارات التي نفذت ما بين يونيو و نوفمبر 

 .2005 اغسطس 4 ،تم الدخول الى الموقع بتاريخ org.ctionminea.wwwو قاعدة معلومات استثمار مكافحة االلغام , 1058
انظر تقرير مرصد االلغام . 2006 مايو 22بريد الكتروني من آريستوفر آالرك مدير البرنامج و المستشار الفني لالمم المتحدة بتاريخ  7 

 .902-901 صفحة 2005االرضية 



ة و                     1349638 • ر االماراتي رق التطهي ر لف دات تطهي ز و مع  دوالر امريكي اضافية صرفت لشرآة بوزينا فاليل
 .8التي اعيدت لالمارات بعد انتهاء مشروع تضامن االمارات

 
ي  اراتي 2005وف ر االم الل االحم دم اله سري لن11610 ق ك سوي ة  فرن اص لمكافح دولي الخ ر ال صليب االحم داء ال
ة                             .9االلغام ال ذوي االعاق ا، و ساعد االطف ا و مادي ة تقني شفيات و مراآز عراقي دة مست اراتي ع آما دعم الهالل  االحمر االم

ا       ابلس و بيت الهي ي القدس و ن ل ف ادة التاهي ر مراآز اع سبب الحروب عب ي  2005 و 2004و في  .10ب دم المرآز العرب  ق
ام و  62000يجي الخل ن االلغ اجين م ز للن شاء مرآ ل ضحايا الحرب الن ة و تاهي سودانية لرعاي ة ال  دوالر امريكي للجمعي

وب    : المتاثرين بالحرب االخرين و عائالتهم خاصة النساء و االطفال      ا جن و آان المرآز في احد معسكرات المهجرين داخلي
ام          و شملت المساعدة قروض متناهية الصغر و رع       .الخرطوم د  .اية صحية لمائة عائلة من ضمنهم بعض الناجين من االلغ و ق

 .11 2006، و لكنة آان مستمرا بنفس التمويل في ابريل 2005آان المخطط النتهاء المشروع نهاية 
 

                                                 
 ،تم org.mineaction.wwwو قاعدة معلومات استثمار مكافحة االلغام . 029-901 صفحة 2005انظر تقرير مرصد االلغام االرضية  8 

 22و بريد الكتروني من آريستوفر آالرك مدير البرنامج و المستشار الفني لالمم المتحدة بتاريخ .2005 اغسطس 4الدخول الى الموقع بتاريخ 
 .2006مايو 

 .29صفحة " 2005مكافحة االلغام " ر الخاص للصليب االحمر الدولي التقري 9 
االلغام مستمرة في حصد " و مقال صحفي بعنوان.2003 ديسمبر 9-8مقابلة مع  رئيس مجلس الهالل االحمر االماراتي في الشارقة في  10 

 .2003 ديسمبر 9صادر يوم في جريدة اوقات الخايج التي تصدر باالنجليزية في عددها ال"  آل عام15000ارواح 
انظر تقرير السودان في هذة النسخة من مرصد االلغام .2006 ابريل 25بريد الكتروني من شاذا نجم الدين، منسق مساعدة الضحايا، الخرطوم بالسودان بتاريخ  11 

 االرضية


