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 سوريا

   :2003التطورات الرئيسية منذ مايو 

طس   ى أغس ورى    2003ف ام الس ة األلغ ب مكافح يف مكت أت اليونيس ناير  .  أنش ى ي اآم  2004وف ام ح  ق
تحذير من األلغام فى المناطق التى تم تحديدها                    يم ال ن لجنة لتدع يطرة بتكوي  قامت  2004وفى أبريل   . القن

يمى فى عمان باأل            ردن والذى ناقش موضوعات عسكرية وإنسانية تدور حول     سوريا بحضور مؤتمر إقل
 .معاهدة حظر انتشار األلغام 

   :1999التطورات الرئيسية منذ 

دأت قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة الموجودة بمرتفعات الجوالن بالتعاون مع السلطات السورية       ب
ناطق المصابة باأللغام والتى تقع داخل         د آل الم وتم إضافة  . 2000مناطق عملهم وذلك فى عام فى تحدي

ى مشروع وزارة الصحة   ام إال ن األلغ تحذير م د لل ند جدي نة " ب ق اآلم دأ" مشروع الحدائ ذى ب ى  وال  ف
 ، بدأ الجيش السورى فى إزالة األلغام فى لبنان ، وبنهاية عام   2001وفى فبراير    .  2000أغسطس  عام     

 مصابًا على 12 سقط حوالى 1999ومنذ عام .  متر مربع 95500من  تمت إزالة األلغام من أآثر    2003
ل فى سوريا بسبب األلغام         وبالرغم من أنه آان  من المعروف أن سوريا لم تنتج ألغامًا إال أن األردن    .األق

 .أعلنت عن امتالآها ألغام سورية الصنع 

  سياسة منع األلغام

م توافق سوريا على اتفاقية حظر األلغام            بينما تبدى  سوريا االهتمام باإلصابات الخطيرة التى تحدث          و. ل
بر        يَا ضروريَا ، و تعت الحَا دفاع راد س ادة لألف ام المض بر األلغ ا تعت ام ، فإنه راء األلغ ن ج ابين م للمص

اهدة    ى المع تراآها ف دم اش يَا لع ببَا رئيس تاللها س ى اح رائيل ف تمرت اس تى اس ناطق ال الم  . 1الم بقَا لك وط
أى مجهود للتخفيف من الصعوبات التى يواجهها المدنيون              الضباط ا   م تشارك ب إن إسرائيل ل لسوريين ، ف

ناك                 ام ه ناطق الجوالن بسبب وجود األلغ ا أعطت األولوية لنزع         . 2السوريون فى  م وأعلنت سوريا أنه
 .3أسلحة الدمارالشامل آما فعلت مع األلغام المضادة لألفراد

ريل      ن وزير ال    2004وفى أب خارجية السورى أن سوريا تدعم المجهودات لحماية المدنيين فى مناطق           أعل
 4.النزاع المسلح  ، وتشجع التحذير من األلغام 

د شارآت سوريا آمراقب فى عملية أوتاوا بشأن معاهدة حظر األلغام ، ولكنها عارضت وجود معاهدة            وق
بولة  ة ومق ام . عاجل نذ ع وريا م ى 1996وامتنعت س تحدة لحظر   عن التصويت عل م الم رار لألم ل ق آ

يها قرار األمم المتحدة رقم      ا ف ام، بم ولم تدل سوريا  . 2003 ديسمبر 8  الصادر فى  58/53انتشار األلغ
ى      ام ف ول األلغ ية ح تماعات سياس ى أى اج ارك ف م تش ام ، ول ر األلغ تها لحظ ول خط أى تصريحات ح ب

  .2000 أو 1999
نخرط          وم  ن ، أصبحت سوريا م ك الحي بل    ةنذ ذل ثر من ذى ق فقد حضرت اجتماعين للدول األطراف .  أآ

ية فى عامى          وفى  . 2004لجنة الدائمة فى فبراير     لوحضرت بعض جلسات ا    .2002 و   2001في االتفاق
ريل     حضر اثنين من الضباط السوريين ندوة تناولت موضوعات عسكرية وإنسانية حول معاهدة             2004أب

 حظر األلغام فى عمان باألردن
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د  ام األرضية   وق ول األلغ اث ح ية لألبح بكة العرب وريا ، والش ى س ام األرضية ف ام باحث مرصد األلغ ق
 ،  2002ومخلفات الحروب، باستضافة ورش عمل عديدة حول األلغام األرضية فى دمشق وذلك منذ عام               

براير      ادة أنشطة التحذير من األلغام بخصوص مشكلة األ                2003وحتى ف ذه الجلسات زي لغام  ، وتناولت ه
والن    ى الج ية ف مبر  . األرض ى ديس ام      2003وف ول األلغ ل ح ة عم ى ورش وريين ف ية س ارك ثمان  ، ش

 .األرضية أقيمت فى اإلمارات العربية المتحدة 

 االنتاج ، والنقل ، والتخزين ، واألستخدام 

ام المضادة لألفراد          ال تج أو مصدر لأللغ ادة آمن ردن صرحت األ1999ولكن فى عام .  تصنف سوريا ع
تلك ضمن مخزونها          ا تم بيًا مضادًا لألفراد سورية الصنع           51بأنه َا خش   ومن غير المعروف آيف      5. لغم

ى األردن ، ولكن هذا يدعو إلى التساؤل عما إذا آانت سوريا قد قامت فعًال بإنتاج و                      ام إل ذه األلغ دخلت ه
 . تصدير ألغام مضادة لألفراد 

ود من جانبها              أى جه م سوريا ب م تق وليس من المعروف . لمنع إنتاج أو تصدير األلغام المضادة لألفراد  ول
ام       ام          . حجم المخزون السورى من األلغ ام آانت فى ع يها سوريا األلغ رة استخدمت ف تقد أن آخر م ويع

 . أثناء معرآتها مع اسرائيل فى لبنان 1982

 مشكلة األلغام األرضية ومكافحتها 

ع الجوالن فى جنوب غرب سوريا          منطقة الحكم السورى ، ومنطقة الحكم :  ، وتنقسم إلى ثالث مناطق  تق
تابعة لألمم المتحدة                         ن ال ن الطرفي تباك بي نع اإلش وات م يها ق تمرآز ف تى ت نطقة ال وآل . اإلسرائيلى ، والم

نها تحتوى على مناطق مزروعة باأللغام         وال تتوافر معلومات  عن حجم وعدد حقول األلغام فى سوريا     .م
ع .  انى من التصحر                    وتق د تع اء فى بل ية بالم نطقة الجوالن الغن ول األلغام النمو الزراعى ،        .  م نع حق وتم

زراعة فى هذه المنطقة                             ى ال ام عل ير األلغ تاحة عن تأث ة حال ال توجد دراسات م ى أي وهذه األلغام  . وعل
  .  6الموجودة منذ فترة طويلة تشكل خطرَا آبيرَا نتيجة آلثارها المدمرة

تحدة فى يونيو            وجاء    م الم ر لألم وفى الواقع إن هذا    .... استمرت األلغام تشكل تهديدًا      : " 2004فى تقري
تزايد      تهديد ي م السورى ، توجد أماآن مصابة باأللغام غير محددة ولذلك           . 7" ال ناطق الحك وفى بعض م

   8.تحدث إصابات آثيرة للمدنيين فى هذه المناطق 
 جنود ، لكى 6اإلشتباك فريقين إلزالة األلغام ، آل من الفريقين يتكون من وفى الجوالن تنظم قوات فض    

نة                   لكها هى طرق آم تى تس تأآد من أن الطرق ال دأت قوات فض االشتباك بالتعان مع السلطات        . 9ت د ب وق
ام      ى ع ا ف نطقة عمله ام فى م ول األلغ تحديد حق رنامج ل يذ ب ى تنف م .  2000السورية ف تقرير لألم بقَا ل وط

مبر الم ى ديس إن 2002تحدة ف ن   " ،  ف م تك دة ل ول عدي د حق ى تحدي ام أدى إل ول األلغ ن حق رنامج  تأمي ب
     10" معروفة من قبل فى منطقة االنفصال 

ام فى سوريا ، وغير معروف بالتحديد عدد أفراد الجيش                      ة األلغ ود  إزال يلة حول جه وتوجد معلومات قل
ام  ة األلغ ى إزال ن عل ام 13ى وف. السورى المدربي براير ع ع 2001 ف دأ الجيش السورى بالتنسيق م  ، ب

ة األلغام األرضية من  لبنان فى ثالثة مناطق                  نانى فى إزال النبطية ، وآفر فالوس ، والكوآبة      : الجيش اللب
نان   نوب لب ى ج ورى  . ف يش الس د خصص الج روع  150وق ذا المش كريًا له امًال عس ت  . 11 ع د أعلن وق
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تابع لألمم المتحدة يوم      سوريا فى اجتماع لمجلس           أنها ساعدت لبنان فى إزالة 2003 نوفمبر 13األمن ال
نان  دت لب ا أم رائيلية ، وأنه وات اإلس تها الق تى زرع ام ال برة والتدريب " األلغ اعدة والخ ك و،" بالمس  ذل

ن                ى المدنيي ا الضارة عل ام وآثاره ة األلغ توبر        . 12للمساعدة فى إزال ول شهر أآ ان الجي   2002وبحل ش  آ
 2003 وفى النصف األخير من عام  13. مترًا مربعًا    842152 منطقة من األلغام أى      96السورى قد طهَّر     
  .  14 متر مربع أخرى113700آان قد تم تطهير 

اق بين الدولتين                            يا آجزء من االتف ى الحدود السورية مع ترآ ام عل ة األلغ دأت إزال د ب هذه األلغام تم   . وق
ام        نذ ع ا م نطقة الحدود فى         ب  و .1952زرعه ام من م ة األلغ يا إزال  ، وأعلنت فى يوليو  2001دأت ترآ

ل اتساعه                2003 ام من حق ة األلغ نوى إزال ا ت تر ويبعد     500 أنه  .15 الحدود السورية  على آيلومتر   700 م
بر      بد اللطيف سينر ، نائب رئيس الوزراء الترآى ، عن خطة إلزالة                  2003وفى نوفم ن ع  لغمًا  615 أعل
دود  ن الح ورية م ى  .16الس زرع حوال ت األردن ب ع   67وقام ا م ول حدوده ى ط راد عل اد لألف ًا مض  لغم

ك قبل عام        ولكن ليس من المعروف إذا آان جانب سوريا من الحدود خاليَا من األلغام              . 1973سوريا وذل
 .17وأعلنت سوريا فى أبريل أنه ال توجد ألغام على حدودها مع إسرائيل . أم ال 

 غام تعليم مخاطر األل

شارآت قوات منع اإلشتباك التابعة لألمم المتحدة واليونيسيف فى أنشطة ثقافة التوعية بمخاطر األلغام فى    
م بالجوالن       نطقة عمله وتشكل ثقافة تعليم مخاطر األلغام جزءًا من مشروع الحدائق اآلمنة الذى بدأ فى             . م

طس  ا    2000أغس ة لألطف نة وجذاب ن آم ق أماآ ى خل دف إل ذى يه ناطق    ، وال ى الم يها ف بوا ف ى يلع ل لك
تهدفة من الحدود مثل الجوالن           من الحدائق اآلمنة    8وقد شارآت جماعات محلية فى عمل وصيانة        . المس

تى تخدم مباشرة       ٍل  3000وال ة     .  طف ك بالمشارآة مع الحكوم يم مخاطر األلغام     . 18وذل ة تعل وتشكل ثقاف
ه مر            وم ب ذى تق يم الصحى ال رنامج التعل اآز الصحة التابعة للحكومة والتى توجد فى المناطق  جزءًا من ب

رنامج القرية الصحية          ك ضمن ب ام وذل تأثرة باأللغ ولم تتناول أية دراسات خارجية فعالة أنشطة ثقافة . الم
ذه          ام ه يم مخاطر األلغ ناير    10وفى    . 19تعل  شخصَا من   12 ، شًكل حاآم القنيطرة مجموعة من         2004 ي
يم ا       ة لتدع ناطق المصابة باأللغام              موظفى الحكوم ام فى الم تحذير من مخاطر األلغ  علي الحدود، وتضم    ل

َن ة موظفي ية المجموع االت التال ي مج ة ، الرياضة ،  :  ف باب ، الطفول زراعة ، الش يم ، الصحة ، ال التعل
 . 20والشئون االجتماعية

ى  تماع له        2003 أغسطس 4وف د أول اج ام  وعق ة األلغ ب مكافح يس مكت م تأس ذا.  ت ل ه ب يعم  المكت
ن  ع اليونيسيف ويضم األعضاء التاليي تحدة : بالتنسيق م م الم وات األم ية ، ق تحدة للتنم م الم رنامج األم ب

ية لألبحاث   بكة العرب ن ، ضباط الصحة ، والش ئون الالجئي تحدة لش م الم تباك ، مفوضية األم لفض االش
 .حول األلغام و المخلفات المتفجرة الناتجة عن الحرب 

  األلغامضحايا 

عندما ) مشكك(  قتل صبى فى الثانية عشرة من عمره عندما آان يزور أقاربه فى قرية               2003فى فبراير    
م   يه لغ ر ف ام    . 21انفج ن ع ى النصف األول م تل    2004وف ية مق ام األرض د األلغ ر مرص جل تقري  ، س

 .شخصين  وإصابة آخر فى حادث انفجار ألغام 
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 عامًا عينه ويده اليسرى عندما أمسك لغمًا 15قد صبى سورى عمره وفى التاسع والعشرين من مارس ، ف  
ية    دود الترآ ى الح تيك عل ن البالس نه صندوقًا م ان يظ رة   . آ ار الغزي ا قامت األمط ه ربم ده أن ال وال وق

  . 22بإخراج اللغم من مكانه وألقت به على حدود مزرعته 
بلغان من العمر              14وفى    ِتل رجالن ي يوُ ق ندما آانا يرآبان دراجة بالقرب من حقل          عام  21 ،   29 يول َا ع

 . 23فى الجوالن السورية ) المقريز ( ألغام فى قرية 
ك تم تسجيل       2000 و   1999مصابين جدد بسبب األلغام فى الجوالن السورية وذلك فى الفترة بين            10آذل

ام .  ره وإصا  2002وفى ع ى العاشرة من عم تل صبى ف ى مق ام ال ان النفجار األلغ ت أدى حادث ى بة ف اة ف
رها          ابعة عشرة من عم ام      . 24الس  1999م  وفى عا . 25 قتل مزارع مسن بسبب انفجار لغم        2001وفى ع

 . 26أدت ثالثة حوادث انفجار ألغام إلى اصابة مزارعين وطفلين 
وفى  . 27) المفرق  (  فى   2003 أبريل   13وفى سوريا ، أصيب مواطن سورى فى انفجار لغم وذلك يوم               

نان 2003ديسمبر  ام من جنوب لب ة األلغ ية إزال ناء عمل ى . 28ُأِصيب عسكريون بإصابات خطيرة أث وف
م تسجيل إص        ريل ت ن خبــراء األلغام أثناء عملية إزالة األلغام من جنوب لبنان بعد                 أب ن مــ ن آخري ابة اثنيـ

 . 29 2000االنسحاب اإلسرائيلى في مايو
نان فى                             يروت بلب ناء فى ب ال الب يامهم بأعم ناء ق م أث ال سوريين بواسطة لغ ة عم  مارس 19وُأصيب ثالث

2001 30.  
ام بشكل                يانات ضحايا األلغ تم تسجيل ب م ي نظم فى سوريا ، فال يوجد تسجيل مرآزى لهذه البيانات ،            ول م

ل بعض المصابين مباشرة إلى مستشفيات دمشق للعالج السريع               تم نق وطبقا لمنظمة مرآز خان أرنبة    . وي
  .31 مصابًا 265 قتيًال ، و122 ضحية لأللغام فى الجوالن من بينهم 387إلعادة التأهيل ، فإنه آان هناك 

  سياسة اإلعاقة وممارستها ومساعدة الناجين،

م الخدمات            ة السورية تقدي  صحة القنيطرة    مديرية ضموت. الصحية واالجتماعية المجانية     تواصل الحكوم
زًا صحيًا ونقطة صحة فى المناطق المصابة باأللغام فى الجوالن ، والتى تخدم حوالى                      17  60000 مرآ

، وشكلت 33ج الطبيعى فى قرية خان أرنبة      افتتحت الحكومة مرآزًا للعال    2002وفى مارس      . 32شخص   
تكون من              يادة خارجية ت  تعمل هذه   2004 ، وبحلول يونيو     2002 سريرًا فى عام     120مستشفى أباظة ع

ية  تها وستتضمن تسهيالت جراح امل طاق يادة بك ى  . 34الع براير 27وف ادة 2003 ف ز إع تاح مرآ م افت  ت
ادة التأه                يقوم بخدمات إع بة ل يل فى خان أرن انون من إعاقات ذهنية            تأه ن يع يل الرئيسية لألشخاص الذي

دية  ى منتصف  . وجس تاحه ف ادة افت تم إع ن المخطط أن ي ان م ن آ يلة ، ولك د أشهر قل ز بع ق المرآ وأغل
  .35 عندما يصل طاقم ومعدات جديدة 2004

ام اتحاد النساء السورى بإهداء المبنى للحكومة ، وقامت حكومة القنيطرة بتحمل نفقات                والتى ( التجديد  وق
ى   )  دوالر 10000بلغت  ت حوال تى تكلف ة وال دات االزم اهداء المع ويدية ب نظمة س   50000( وقامت م
ناطق          . 36) دوالر ى الم يل ف ادة التأه وارىء وإع ات الط روعات، خدم ذه المش تمال ه م اآ وف يدع وس

ام      ن األلغام السفر إلى دمشق لتلقى     وقبل أن يتم افتتاح هذه المراآز آان على الناجين م          . 37المصابة باأللغ
يل الجسدية واألطراف الصناعية ، والكراسى المتحرآة                 ادة التأه ية والجراحية وإع رعاية الطب العالج وال

 .والتعليم المميز 
ام  ى ع طينيين    2003وف ن الفلس اعدة الالجئي رنامجَا لمس ر ب ليب األحم ية للص نة الدول تأنفت اللج  اس
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وريا ى س ى  والمصابين بالعجز ف ام ف م العظ ز تقوي ية لمرآ اعدة الفن ات والمس ود الخام ك بشرط وج  وذل
 .المستشفى الفلسطينى فى مخيم اليرموك لالجئين 

دم المرآز       منها لمرضى العظام    225و  )  منها للناجين من األلغام      25(  من األطراف الصناعية       373وق
توزيع   ت ب ام  78، وقام ى ع از ف ن   . 38 2003 عك ترة بي ى الف ية  2002 و1996وف نة الدول ت اللج  قام

 .للصليب األحمر بتدعيم المرآز بدعم خاص للمعاقين 
يو    ى يول تى تأسست ف ز البصر وال ورية للمصابين بعج ية الس ل الجمع ورية 1997وتعم ية الس ، والجمع

بر              تى تأسست فى نوفم ديَا ال ن جس ناطق المصابة باأللغام ، وآلتا الجمعيتين تأسستا          1998للمعاقي   فى الم
ن                ى مساعدة المحتاجي يز عل يطرة بهدف الترآ وذآر الناجون من األلغام أنهم تلقوا المساعدة من        . فى القن

   .39هذه المنظمات فى الماضى 
يو     19وفى    م             2004  يول دا رق ا جدي يس قانون ترح الرئ ن والذى        ) 34/2004(  ، اق وق المعاقي ة حق لحماي

ية الص              د من الخدمات المجان م العدي يم والتدريب    يتضمن تقدي وال توجد خدمات . حية واالجتماعية والتعل
ام   ن األلغ ن م ددة للناجي انون    . مح ن الق لة ع ات مفص ية بوضع معلوم ئون االجتماع تقوم وزارة الش وس

 .الجديد 
 .   2004فى يونيو  آما شارك اثنان من الناجين من األلغام فى رفع األصوات التدريبي في جنيف
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