عُمان
ملخص عشر سنىات
صشدج ػًبٌ طىَالً أَهب حذػى يؼبهذة دظش األنغبو  ,كًب صىحج نصبنخ كبفت قشاساث انجًؼُت انؼبيت نأليى
انًخذذة انًؤَذة نذظش األنغبو يُز  .1996صشح يسئىل  ,فٍ  ,2007أٌ انذخىل فٍ انًؼبهذة حخى دساسخه دبنًُب .
فٍ  ,2001صشدج ػًبٌ نهًشة األونً أٌ نذَه ا يخضوٌ يذذود يٍ األنغبو انًضبدة نألفشاد نألغشاض
انخذسَبُت ,وفٍ  ,2007صشدج أٌ هزا انًخضوٌ َخكىٌ يٍ أقم يٍ  2000نغى .وَؼخقذ أٌ ػًبٌ حؼبٍَ يٍ
يشكهت صغُشة نهخهىد ببألنغبو واألسهذت انخٍ نى حُفجش بؼذ  ,وخبصت فٍ أقهُى دوفبس ببنجُىة  ,ونكٍ يب صال يذاهب
غُش يؼشوف ببنضبظ.

سياسة حظر األلغام
نى حذخم ػًبٌ فٍ يؼبهذة دظش األنغبو  .ونى َضد اهخًبيهب نهذخىل فُهب ػبيٍ  2008و 2009ػٍ االهخًبو انزٌ
1
أظهشحه فٍ .2007

وقذ صىحج ػًبٌ نصبنخ كبفت قشاساث انجًؼُت انؼبيت نأليى انًخذذة انًؤَذة نذظش األنغبو يُز  ,1996بًب فٍ
رنك انقشاس سقى  42/63وانزٌ َُبدٌ بخىسغ يؼبهذة دظش األنغبو ػبنًًُب وحطبُقهب ببنكبيم فٍ  2دَسًبش .2008

اشخشكج ػًبٌ كًشبهذ فٍ االجخًبع انخبسغ نذول األػضبء فٍ جُُُف  ,فٍ َىفًبش  ,2008ونكُهب نى حذنٍ بأٌ
حصشَخ .ونى حذضش اجخًبػبث انهجُت انذائًت فٍ يبَى .2009

نى حُخج ػًبٌ األنغب و انًضبدة نألفشاد أو حصذسهب قظ ,ونكُهب اسخىسدحهب واسخخذيخهب فٍ انًبضٍ  2.وفٍ َىفًبش
 ,2007صشح يسئىل ػًبٍَ أٌ يخضوٌ ػًبٌ َخكىٌ يٍ أقم يٍ  2000نغى يضبد نألفشاد وأٌ ػًبٌ نى حشخشٌ
أَت أنغبو جذَذة يُز أكثش يٍ  20ػب ًيب 3.وقذ صشح يسئىنىٌ ػًبَُىٌ فٍ أكثش يٍ يُبسبت أٌ ػًبٌ حًخهك اٌِ
4
أنغبو يضبدة نألفشاد نألغشاض انخذسَبُت فقظ.

إٌ ػًبٌ نُسج ػض ًىا فٍ يؼبهذة األسهذت انخقهُذَت  .ودخً األول يٍ َىنُى  ,2009نى حىقغ ػهً احفبقُت انزخبئش
5
انؼُقىدَت.

نطاق المشكلة وتطهير األلغام
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َؼخقذ أٌ ػًبٌ حؼبٍَ يٍ يشكهت بقبَب األنغبو واألطنذت انخٍ نى حُفجش بؼذ ,ويؼظًهب فٍ إقهُى دوفبس فٍ انجُىة ,
وهٍ َخُجت نصشاع داخهٍ يسهخ وقغ بٍُ  6.1975-1964وَبقً انًذي انًضبىط نًشكهت انبقبَب غُش يؼهىو ,ػهً
7
انشغى يٍ أٌ يطهشٌ األنغبو فٍ انجُش األيشَكٍ وصفىا انىضغ ػهً أَه "كًُت قهُهت أو يؼخذنت " فٍ .2001
وفٍ  ,2007أبهغج وصاسة انذفبع أٌ " %99حقشَبًب" يٍ انًُبطق انًهغًت حى حطهُشهب كًب حى حؼهُى وحسىَش كبفت
انًُبطق انًخبقُت انخٍ َشخبه فٍ خطىسحهب  8.إٌ نذي انششطت انؼًبَُت انًهكُت قىة يهًبث خبصت حخؼبيم يغ أٌ أداة
يخفجشة 9.وال حىجذ أَت حفبصُم أخشي يخبدت ػٍ يذي انخطهُش فٍ انسُىاث انقهُهت انًبضُت.
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.1

اّظش حقشيش ٍشاقبت األىغبً  2008ص  . 971فّ٘ ٚفَبش  ، 2007أخبش ٍسئ٘ه اىحَيت اىذٗىيت ىحظش
األىغبً األسضيت أُ االّضَبً مبُ ػيٍ ٚسخ٘ ٙاىقيبدة ٗ .فذ ٍِ اىحَيت اىذٗىيت ىحظش األىغبً
األسضيت قبً بضيبسة ػَبُ ف ٚأمخ٘بش ٗ 2007حٌ اىجأميذ ىٔ ف ٚىقبءاث ٍغ ٍسئ٘ىيِ ٍِ ٗصاسة
اىشئُ٘ اىخبسجيت أُ ػَبُ حشغب ف ٚاالّضَبً بجذيت  ،مَب ػبش ٕؤالء اىَسئ٘ىُ٘ ػِ سغبخٌٖ
أُ يخٌ رىل قشيبب  .ف ٚأبشيو ٍ ، 2007سئ٘ه ػسنش ٙػَبّ ٚاخبش اىحَيت اىذٗىيت ىحظش األىغبً
ٗأُ " شيئب سيحذد قشيبب " بخص٘ص
األسضيت أُ ػَبُ حيخضً أسبسيب بَؼبٕذة حظش األىغبً
االّضَبً .

 .2ىقبء اىحَيت اىذٗىيت ىحظش األىغبً األسضيت ٍغ اىشائذ ٍسيٌ اىبشاٍٗ ، ٚصيش اىذفبع  ،ف ٚاىبحش
اىَيج ّ٘ 19فَبش  ، 2007ف 24 ٚفبشايش  ، 2007قبٍج ششمت ٕبّٖ٘ا اىن٘سيت بْقو  750قبرفبث
ماليَ٘س ٍ٘جٖت اىخجضئت ببىخحنٌ ػِ بغ د ىؼَبُ بَبيغ ٍبئخ ٚأىف دٗالس ٕ .زٓ اىزخيشة ال حؼخبش
 .اسخجببت السخفسبس ٍشاقبت
أىغبً ضَِ ٍؼبٕذة حظش األىغبً  ،طبىَب أّٖب ال حؼَو ببىششاسة
األىغبً ٍِ قبو اىَبؼ٘د اىذائٌ ىذ ٙجَٖ٘سيت م٘سيب ىذ ٙاألٌٍ اىَخحذة فّ ٚي٘ي٘سك  16 ،يّ٘يت
. 2008
 .3ىقبء اىحَيت اىذٗىيت ىحظش األىغبً األسضيت ٍغ اىشائذ ٍسيٌ اىبشاٍٗ ٚصيش اىذفبع ف ٚاىبحش اىَيج ،
ّ٘ 19فَبش .2007
 .4ىقبء اىحَيت اىذٗىيت ىحظش األىغبً األسضيت ٍغ اىؼقيذ ػبذاىؼضيض اىَٖشُٗ ٗ ،صيش اىذفبع  ،جْيف 23 ،
أبشيو ٗ ، 2007اسخجببت السخفسبس ٍشاقبت األىغبً ٍِ قبو ٗصيش اىذفبع  27فبشايش 2001
 .5ىيَضيذ ٍِ اىخفبصيو ح٘ه سيبست اىقْببو اىؼْق٘ديت  ،اّظش ٍشاقبت حق٘ق اإلّسبُ ٗ األػَبه
اىَخؼيقت ببألىغبً  ،حظش اىزخبئش اىؼْق٘ديت سيبست اىحنٍ٘ت ٗاىََبسسبث  ،األػَبه اىَخؼيقت
ببألىغبً  ،مْذا ٍ ،بي٘  ، 2009ص 224

ٗ .6صاسة اىخبسجيت األٍشينيت " حخ ٚحسيش األسض بأٍبُ
اإلّسبّيت " سبخَبش www.state.gov. ، 2002

 .اىخبً اى٘اليبث اىَخحذة ىْضع األىغبً

 .7سقيب جيف حشٗد ّ " ،ضع األىغبً اىؼَبّيت " أغسطس www.arcent.army.mil. 2001
8. .
 .9ح٘اس ٍغ اىؼقيذ ػبذاىؼضيض ػ٘ض سبىٌ اىَٖشُٗ ٗ ،صيش اىذفبع ف ٚجْف  24 ،أبشيو 2007
 .10اقصش اىَين ٚاىؼَبّ " ٚق٘اث اىَٖبً اىخبصت " ,” www.rop.gov.om
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