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 في  في 

 الشرق االوسط وشمال افريقيا    الشرق االوسط وشمال افريقيا   
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    االلغام مزيج التاريخ والجغرافيا                االلغام مزيج التاريخ والجغرافيا                : : القسم االول     القسم االول     

)1942-1945( الحرب العالمية الثانية   -1
   الجزائر     الجزائر    –– تونس  تونس –– ليبيا     ليبيا    ––مصر مصر 



 العربية    –الحروب االسرائيلية      -2
واالحتالل االسرائيلي لالراضي العربية      

)1973-1967 – 1956- 1948(
 فلسطين   – االردن  – سوريا –مصر  



. معارك االستقالل   -3

)1954-1962(الجزائر 

) 1962-1975(اليمن 



. معارك السيادة -4
)1975-1991( الصحراء الغربية        –المغرب   



 عمليات تامين الحدود والمنشأت       -5
.الهامة   

  

 – سوريا – تونس  – ليبيا –مصر 
.  االردن– اليمن –اسرائيل 

 وربما هناك اخرون لم يعرف عنهم  
.ذلك



)1980( حرب الخليج االولى   -6
   ايران  –العراق         



.  الغزو االسرائيلي للبنان            -7
 )               1982 (



.  الحروب والمعارك الداخلية        -8

) 1975-1964(عمان 

)1990 -1975(لبنان  

)1994(اليمن  

)  حتى األن  – 1991(الجزائر 



 الغزو العراقي للكويت        -9
)1990(



)تحرير الكويت      (  حرب الخليج الثانية        -10
)                            1991(



  )2003(  احتالل العراق       – 11



 حجم المشكلة والواقع الحالي     حجم المشكلة والواقع الحالي    ::القسم الثاني    القسم الثاني    
هناك خمسة عشر دولة واقليم متآثربااللغام ومخلفات الحروب في 

 دول فقط اطراف في اتفاقية 4منهم , الشرق االوسط وشمال افريقيا
.منع االلغام

 – ايران – اسرائيل – العراق – مصر –) دولة طرف(   الجزائر 
 سوريا – ٌعمان – ليبيا – لبنان – الكويت  –) دولة طرف(االردن 

 – فلسطين –) دولة طرف ( اليمن –)  دولة طرف( تونس  –
. الصحراء الغربية

 دول فقط غير متأثرين منهم دولة واحدة فقط طرف في 5هناك 
.اتفاقية منع األلغام

 المملكة العربية –) دولة طرف( قطر – المغرب –   البحرين 
.        دولة االمارات العربية المتحدة–السعودية 



ين  تقدر االلغام ومخلفات الحروب في البلدان المتأثرة بعدد يتراوح ما ب 
. لغم و مخلفة حرب73.854.163  و 55.845.163

تقدر مساحة األرض المتأثرة باأللغام و مخلفات الحروب بأآثر من 
.  هكتار4291327



.   ضحية سنويا        600يبلغ متوسط عدد الضحايا حوالي                  
هناك نسبة عالية من الضحايا هم من االطفال الذين تقل                              

.   عام   18اعمارهم عن      



. دول فقط اطراف في اتفاقية منع االلغام    5هناك 
 قطر– تونس  – اليمن   – االردن   –   الجزائر      

االمم    دول فقط تصوت بااليجاب لصالح قرارات  8هناك 
. المتحدة السنوية المتعلقة بمنع ومكافحة االلغام         

 – االمارات   – االردن    – قطر – البحرين    –     الجزائر      
  اليمن   – ٌعمان –تونس  



الدول والمناطق المتأثرة بااللغام ومخلفات          الدول والمناطق المتأثرة بااللغام ومخلفات          
الحروب في الشرق االوسط وشمال افريقيا          الحروب في الشرق االوسط وشمال افريقيا          

2002عدد الضحايا خالل عام      
عدد االلغام   الدولــــةم 

ومخلفات الحروب   
مساحة االرض     

االجمالي  مصابين  قتلىهكتار /المتأثرة
 ومساحة    3.064.1805676الجزائر  1

غير معلومة في  
المنقطة الشمالية   

123244

1010ال يوجد  21.800.000268.000مصر 2
 مليون 12  –  8من العراق 3

عدا ما نتج عن     
الغزو االخير  

غير معلوم لكنها   
اعلى المعدالت  
في العالم حاليا      

 عدا 43
محافظات    

الجنوب 

 عدا 390
محافظات    

الجنوب 

 عدا 433
محافظات    

الجنوب 
 زرعتها  260.000اسرائيل 4

آلها اسرائيل   
لتامين الحدود     

والمنشأت

ال يوجد  ال يوجد    ال يوجد    غير معلوم 

32 21 11 مليون 4 مليون  16 – 12ايران5



2002عدد الضحايا خالل عام      
عدد االلغام   الدولــــــة   م 

ومخلفات الحروب   
مساحة االرض     

االجمالي  مصابين  قتلىهكتار /المتأثرة

ال يوجد  ال يوجد    ال يوجد    غير معلوم غير معلوم ٌعمان 10
213غير معلوم غير معلوم سوريا  11
 باالضافة   5056تونس  12

لعدد غير معلوم من  
الحرب العالمية   

الثانية   

ال يوجد  ال يوجد    ال يوجد    غير محدد    

309.927600031215االردن 6
 مليون 7 – 5الكويت 7

اعلنت الكويت عن 
تطهير معظمهم   

7281910

43842غير محددة    406.000لبنان 8
  – 1.500.000ليبيا  9

3.000.000 
باالضافة لعدد غير     
معلوم من المخلفات   

غير 10.000
معلوم 

غير 
معلوم 

غير معلوم 



2002عدد الضحايا خالل عام      
عدد االلغام   الدولـــــة  م 

ومخلفات الحروب   
مساحة االرض     

االجمالي  مصابين  قتلىهكتار /المتأثرة
 – 150.000اليمن   13

2.000.000
92171219

103545غير معلوم غير معلوم فلسطين14
 – 200.000الصحراء الغربية 15

10.000.000
44ال يوجد    غير محدد    



التحديات   التحديات   : : القسم الثالث  القسم الثالث  
.  الخلط والخطأ في المفاهيم       -1

. مفهوم األلغام ومخلفات الحروب              
 

مفهوم اتفاقية منع األلغام والغرض منها                  
   .  واسباب عدم االنضمام اليها               



. مفهوم مكافحة األلغام          

. مفهوم مساعدة الضحايا             



 عدم وجود الية رسمية او غير رسمية لتحديد حجم                      -2
.  المشكلة على وجة الدقة        

عدم فاعلية جهات التنسيق الرسمية القائمة                       /   عدم وجود    -3
عدا عدد قليل جدا       ( على مكافحة االلغام في الدول المتأثرة                    

).  يتمثل في اليمن ولبنان                 
 –تطهير    ( عدم آفاية برامج مكافحة االلغام               /   عدم وجود     -4

.  في الدول المتأثرة        )   مساعدة ضحايا       –توعية      



لمكافحة  )  ولو ضئيلة( عدم وجود ميزانيات وطنية  -5
.االلغام  

 عدم وجود او ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية       -6
.والمنظمات غير الحكومية العاملة في مكافحة االلغام        

 
 عدم وجود منظمات غير حكومية تعمل في مكافحة -7

. الاللغام  في العديد من دول المنطقة       

 عدم تقدير الوقت والظروف آعامل هام ومساعد في   -8
. حل المشكلة    



الحلول المقترحة  الحلول المقترحة  : : القسم الرابعالقسم الرابع
 الرغبة الحقيقة في حل مشكلة              -1

.  االلغام   
)صانعي القرار     ( 

 وضع مشكلة االلغام واتفاقية              -2
منع االلغام في مفهومهما           

الصحيحين بكونهما يعنيان                      
بوضع انساني خطير           

واخراجهما من اية حسابات                 
)صانعي القرار     .  (  سياسية    

 



 االنضمام لالتفاقية منع االلغام                  -3
واالستفادة من بنودها في           

.    المساعدة والمعاونة الدوليين                
)صانعي القرار     (

 أنشاء او تفعيل جهات التنسيق                    -4
المختصة بمكافحة االلغام في                

الجهات       . ( الدول المتأثرة        
المنظمات غير         + الرسمية   
)  الحكومية     



.   لمكافحة االلغام       ) ولوضئيلة       ( تخصيص ميزانيات وطنية                -5
)وزارات المالية والتخطيط واالقتصاد                 (

 تقديم الدعم االزم من الدول المانحة في المنطقة الى الدول                          -6
 السعودية     –عملية تضامن االمارات في لبنان                  ( المتأثرة فيها        

).  الى اليمن     
)صانعي القرار في الدول المانحة في المنطقة                     ( 



تطهير (تفعيل برامج وطنية لمكافحة االلغام في الدول المتأثرة/  ايجاد  -7
).  مساعدة الضحايا– توعية  –

خبراء مكافحة االلغام الوطنيين الرسميين وغير  + الدول المانحة  (
)  الرسميين

 التعاون المشترك بين المنظمات غير الحكومية والجهات الرسمية في  -8
)المنظمات غير الحكومية+ الجهات الرسمية .  (مجال مكافحة االلغام

.  تدريب وتوعية االعالميين على مفاهيم مكافحة االلغام الصحيحة     -9
)وزارات االعالم  + النتظمات غير الحكومية + الدول المانحة ( 

 االنتباة الشديد لعامل الوقت واالسراع في ايجاد وتطبيق برامج  -10
مكافحة االلغام   
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