
 قطر
 

سمبر    4وقعت دولة قطر على اتفاقية حظر االلغام في          ا في    1997 دي وبر  13، و صدقت عليه ة   1998 اآت ، و اصبحت دول
ة .1999 ابريل  1طرف في    ادت قطر في        . 1و لم تتخذ قطر اية تدابير قانونية وطنية لتنفيذ االتفاقي د اف ى آل االحوال فق وعل

ز          2006ابريل   ة لن ة وطني ة حول الحاجة                      بانها قد اسست لجن سلطات الحكومي ا اسداء النصح لل ين واجباته سالح من ب ع ال
 .2لتشريع وطني لتنفيذ اتفاقيات نزع السالح بما فيها اتفاقية حظر االلغام

رة من           2006 مارس    16و قد ارسلت قطر تقريرها الثالث للمادة السابعة في           ذي يغطي الفت ل    1، و ال ى    2005 ابري  31 حت
ارس  د .3 2006م ي زغرب   و ق د ف ذي عق ام ال ة حظر االلغ دول االطراف التفاقي سادس لل اع ال ي  االجتم ارآت قطر ف ش

و                      .2005بكرواتيا خالل نوفمبر و ديسمبر       ة في جنيف في يوني ة لالتفاقي ة الدائم  و  2005آما شارآت في اجتماعات اللجن
د حضرت                    .2006مايو   ة، فق ة االسلحة التقليدي ر طرف في اتفاقي ا غي دول           و رغم آونه سنوي لل اع ال  قطر آمراقب االجتم

تج  .2005االطراف في البروتوآول الثاني المعدل لهذه اإلتفاقية حول االلغام في نوفمبر         و قد قالت قطر عدة مرات انها لم تن
وع                     ام من اي ن ك مخزون الغ ا ال تمتل راد، آم ام            . 4او تصدر ابدا الغاما مضادة لالف ر ضابط عسكري مرصد االلغ ا اخب آم

ة    اال راد الهيكلي سوالت او مفجرات   (رضية بان لدى قطر مخزون تدريبي صغير من االلغام المضادة لالف دون آب م   .5 )ب و ل
واد                       ذ الم وم و تنفي  2 و   1تشارك قطر في النقاشات المكثفة التي تدور بين الدول اطراف االتفاقية حول المسائل المتعلقة بمفه

ة             حول حظر ا    :  من اتفاقية منع االلغام    3و   ال المحظورة في االتفاقي ى االعم ساعدة عل ات العسكرية       (لم اء العملي خاصة اثن
ة           ر اطراف في االتفاقي زة مضادة                  )المشترآة مع دول غي سوالت حساسة او اجه زودة بكب ات الم ام المضادة للمرآب ،و االلغ

دريب        راض الت ة الاغ اظ ب سموح االحتف ام  الم دد االلغ اول،و ع وع االول . للتن ر(فالموض ال   حظ ى االعم ساعدة عل  الم
ة ي االتفاقي ورة ف ارس   ) المحظ ي م راق ف زو الع ل غ ر، فقب ة الخصوص ذات صلة بقط ى وج ات 2003عل ت الوالي ،خزن

وقعين                 المتحدة االمريكية و هي دولة غير طرف في اتفاقية حظر االلغام ما يقرب من احد عشر الف لغم مضاد لالفراد في م
ضائية       و لم تصرح قطر اذا ما . 6في قطر  ا الق ع تحت سيطرتها او واليته د  .7آانت االلغام االمريكية المخزنة في قطر تق و ق

ًا مضادة                         واطن قطري الغام اخبرت وزارة الخارجية القطرية مرصد االلغام االرضية بانه لن يحمل او ينقل او يخزن اي م
دة ات المتح ع الوالي راد م ام االرض . 8لالف ر  ضابط عسكري مرصد االلغ ا اخب شطة آم ي اي ان شارك ف ن ت ان قطر ل ية ب

 . 9عسكرية يقوم فيها الشريك العسكري بزرع الغام في مقدمة موقع التحالف

                                                 
ليس هناك حاجة انية الصدار تشريع وطني الن قطر ليس لديها "بانه  اخبرت وزارة الخارجية مرصد االلغام االرضية 2003في مايو  1 

ترجمة غير رسمية بواسطة مرصد االلغام ردا على اسئلة مرصد االلغام االرضية من وزارة الخارجية ".مشكلة الغام، آما انها ال تستخدمها
 .2003 مايو 17القطرية بتاريخ 

 .2006 مارس 16 النموذج ا بتاريخ 7رير المادة ترجمة غير رسمية بواسطة مرصد االلغام لتق 2 
و طبقا لالمم المتحدة فقد ارسلت قطر تقرير المادة السابعة االول .2005 ابريل 30 و الذي آان مقررا لة 2004 لم تقدم التجديد السنوي للعام 3 

 و 2001 و يغطي االعوام 2002 اغسطس 3ي  ، رغم ان التقرير نفسة مؤرخ ف2003 ابريل 23 في 1999 سبتمبر 27و الذي آان مقررا لة 
  . و الذي يحتوي ال شيء و دون اية معلومات جديدة2004 مارس 31آما ارسلت تقريرها الثاني في .2002

وم ترجمة غير رسمية بواسطة مرصد االلغام لكلمة قطر امام االجتماع الخامس للدول االطراف التفاقية حظر االلغام في بانجكوك بتايالند ي 4 
 7و تقرير المادة , 2003 مايو 17، و آذلك ردا على اسئلة مرصد االلغام االرضية من وزارة الخارجية القطرية بتاريخ 2003 سبتمبر 16

 .2002 اغسطس 3بتاريخ 
 .2003 فبراير 6فرج العدبة في جنيف يوم / حسن المهندي و المقدم/ مقابلة مع العقيد 5 
 بانه حرك معدات و ذخائر من قطر الى الكويت،لكن لم يكن من الواضح ما اذا آانت االلغام قد حرآت 2002يو افاد الجيش االمريكي في يول 6 

 في وآالة رويترز لالنباء 2002 سبتمبر 5بتاريخ " الواليات المتحدة تحرك اسلحة في تدريب نقل"انظر خبر لتشارلز الدينجر بعنوان : ام الا
 .بواشنطون

قطريون مرصد االلغام االرضية بان هناك اتفاقية تعاون بين قطر و الواليات المتحدة فيما يتعلق بمعسكر السالية، و ان اخبر ضباط عسكرين  7 
و اي الغام مضادة لالفراد تقع تحت والية قطر القضائية او سيطرتها آان من المطلوب . الواليات المتحدة هى المسئولة عن امن المعسكر

فرج / حسن المهندي و المقدم/ مقابلة مع مع العقيد.  الستكمال تدمير المخزون2003 ابريل 1الميعاد  النهائي المحدد في تدميرها او ازالتها قبل 
 .2003 فبراير 6العدبة في جنيف يوم 

 .2003 مايو 17ردا على اسئلة مرصد االلغام االرضية من وزارة الخارجية القطرية بتاريخ  8 
 . 2003 فبراير 6فرج العدبة في جنيف يوم /  المهندي و المقدمحسن/ مقابلة مع مع العقيد 9



ام  أثرة بااللغ ر مت اير  .10وقطر غي ي ين ن ف ي قطر، لك ام ف ارير عن ضحابا الغ اك تق ن هن م يك ان 2006و ل  اصيب قطري
 . 11 ارضي بجوار قرية بير موغري في موريتانيا باصابات بالغة و قتل موريتاني عندما سارت سيارتهم فوق لغم

ا              1999و لم تتبرع قطر الي برنامج مكافحة الغام دولي منذ            تم توزعه سودان لي ة لل ، عدا منحة عبارة عن مساعدات محمول
ام    وم ع ي الخرط ضية ف زة التعوي صناعية و االجه ة لالطراف ال سلطة الوطني ة .12 2006بواسطة ال ـراة قطري وء ام و تتب

ة               2005و في مارس    .ب مقرر االمم المتحدة الخاص باالعاقة     منص شريعات االعاق ة حول ت ة البرلماني دوة العربي  نظـمت الن
 .13لمناقشة تنفيذ االتفاقية المقترحة الشاملة حول حماية و تروييج حقوق و آرامة االشخاص ذوي االعاقة

                                                 
، 2003 سبتمبر 16 النموذج س، قطر امام االجتماع الخامس للدول االطراف التفاقية حظر االلغام في بانجكوك بتايالند يوم 7تقرير المادة  10 

 2003 مايو 17تاريخ و آذلك ردا على اسئلة مرصد االلغام االرضية من وزارة الخارجية القطرية ب
 يناير 10 بتاريخ AP، آتبة احمد محمد في وآالة "سيارة سياحية تسير فوق لغم ارضي،مقتل موريتناني و اصابة قطريين"خبر بعنوان  11 

2006. 
 .2006 ابريل 25بريد الكتروني من شاذا نجم الين منسقة مساعدة الضحايا،مكتب مكافحة االلغام باخرطوم بتاريخ  12 
 .2005 مارس 17-16، عمان باالردن "عالن عمان حول تشريعات االعاقةا" 13 


