
 2002مرصد األلغام تقرير 
 العربية السوريةاجلمهورية 

 : األلغامحظر سياسة
 

فعلى الرغم من االهتمام بضحايا األلغام      .  تنضم سورية التفاقية حظر األلغام     مل
 املضادة ممثلو وزارة اخلارجية السورية أن األلغام األرضية         د يف العامل، يع   األرضية

 تنسحب  ملفطاملا أن إسرائيل    .  األسلحة الدفاعية الضرورية   من لألفراد ال تزال  
 باجلوالنت اجلوالن احملتلة ومل تنفذ قرارات األمم املتحدة فيما يتعلق           من مرتفعا 

 بلداً  19 سورية من بني     كانت. 1فإن سورية لن تتمكن من االنضمام لالتفاقية        
 نوفمرب تشرين يف  56/24Mالذين امتنعوا عن التصويت لقرار األمم املتحدة 

املتحدة املتعلقة بتأييد    قرارات األمم    لبقية، كما حدث بالنسبة     2001الـثاين   
 .1996احلظر منذ 

 
 سورية اللقاء الثالث للدول األعضاء يف اتفاقية حظر األلغام يف حضرت
 كمراقب، لكن مل ترسل ممثلني للقاءات 2001 يف سبتمرب أيلول نيكاراغوا

كما مل حتضر مؤمتر . 2002 أيار / كانون الثاين ومايو/ يف ينايرالدائمةاللجنة 
 األول ديسمرب كانون يف CCW األسلحة التقليدية معاهدة املراجعة حول

2001. 
 
 السنوية الرابعة لتوقيع اتفاقية     الذكرى 2001 األول ديسـمرب كانون       3 يف

 عن احلملة السورية حلظر األلغام      ممثلحظر األلغام واليوم العاملي للمعاقني، قام       
ع كتيبات تعليمية    ووز األلغامحبملة حول خماطر    ) جمموعة الريموك (األرضـية   

 مواقع بزيارة   السوريةقام أعضاء من احلملة     . حـول خماطر األلغام يف اجلوالن     
قام املشاركون  .  احلدودية واملناطق مناطق اجلوالن السورية     يف"  اآلمنة احلدائق"

                                                            
 .2002 يناير كانون الثاني، 24 الدولية لوزارة الخارجية، دمشق، والمنظمات مع مدير قسم المؤتمرات مقابلة1 



 األرضية يف عدة مراكز     األلغامباحلملة بتوزيع ملصقات من وزارة الصحة حول        
 . عامة

 
 :التخزين والنقل واإلنتاج

 
 املضادة  األلغام يوجـد معلومـات حديثة متوفرة حول إنتاج ونقل وختزين            ال

قد تكون سورية أنتجت وصدرت األلغام      . لألفـراد خـالل الفترة املدروسة     
 لألفـراد يف املاضـي لكـن من غري املعروف إذا مت هذا النشاط يف                املضـادة 

جلانب ملنع اإلنتاج أو    مل تقم سورية بأية إجراءات أحادية ا      . األخريةالسـنوات   
ختزن سورية األلغام املضادة لألفراد     .  لأللغام املضادة لألفراد   املستقبليالتصدير  
 . املخزوننوع حجم ويعرفلكن ال 

 
  األلغام األرضية ومخاطر األلغاممشكلة

 
 : اجلوالن إىل ثالث مناطقيقسم

 
يدة مراقبة من قبل     حما ومنطقة السورية واملنطقة احملتلة من قبل إسرائيل        املـنطقة 

 اً مناطق  منها   ال ك تضم. UNDOFقـوات فـك االرتباط التابعة لألمم املتحدة         
 . ملغومة

 املنطقة السورية من تطور الزراعة والسياحة وهي غالباً         يفمتـنع حقول األلغام     
بدأت قوات فك االرتباط التابعة لألمم املتحدة،       . خرائطغـري معينة وليس هلا      

 لتعيني وتعليم حقول    2000 برناجماً يف عام     السورية،طات  بالـتعاون مع السل   
 حال قام بعض القرويني واألطفال بأخذ       أيعلى  . األلغـام يف مـنطقة عملياهتا     

 قام  من البيئة احمللية،     ألفرادوفقاً  . األسـوار واملعـلمات الستخدامهم اخلاص     
 يقر بعض   كما.  مرات عدةإعادة تسوير وتعيني حقول األلغام       ب اجليش السوري 



 من قبل   تنظيفهااألفـراد أن قـرية واحدة قريبة من القنيطرة على األقل قد مت              
 .2 2001اجليش السوري يف عام 

 
 مناطق  خللق"  اآلمنة احلدائق" خماطر األلغام يف مشروع يسمى       التوعية إدخال   مت

حتافظ احلكومة بالشراكة مع أفراد     . آمـنة وجذابـة ليلعب هبا أطفال اجلوالن       
 احمللي على مثاين حدائق آمنة كأدوات دائمة لرفع مستوى الوعي ضمن            عاجملتم

دعم صندوق  .  تلميذ من تالميذ املدارس    3000 تضم أكثر من     مستهدفةجمموعة  
 الربيطانية يف دمشق والسفارة  ، UNICEF لألمم املتحدة التابعرعاية الطفولة 
   UNICEFاملتحدة  الطفولة التابع لألمم رعاية صندوق يقترح. هـذا الربنامج 

باستخدام تقنيات ومواد   $ 77000 برنامج تدريس خماطر األلغام مببلغ       متابعة
 ديسمرب كانون   حىتمطـورة مـن أجل برنامج احلدائق اآلمنة من مارس آذار            

 الرغم من أن برنامج التوعية من األلغام يصل إىل الكثري           على. 3 2002األول  
 اآلمنة  احلدائقوالن من خالل برامج مثل         يف اجل  باأللغاممـن املـناطق املتأثرة      

 نشاطات  فعاليةوبـرامج أخرى يف مراكز الصحة، إال أنه ال يوجد تقييم حول             
 .4التوعية من األلغام يف اجلوالن

 
قامت األردن بنشر   . باأللغام غري الواضح درجة تأثر بقية املناطق السورية         مـن 

 يف  سورية مع     احلدودطول   من األلغام املضادة لألفراد على       67000حـوايل   
 ثنائية مع سورية برتع األلغام يف       اتفاقية تركيا كجزء من       بدأت.  1973عام  

ليس من املعروف إذا كانت احلدود من       . 2001منطقـتها احلدوديـة يف عام       
 . اجلانب السورية ملغومة

 

                                                            
 .2001 كانون األول ديسمبر 3ية خالل زيارة لمشروع الحدائق اآلمنة  مع أفراد من البيئة المحلمقابالت 2 

 .2002 مخاطر األلغام التابعة لألمم المتحدة، فبراير شباط خدمات 3 

 2002 فبراير شباط 7 مع المدير المساعد في مديرية صحة القنيطرة، مقابلة 4 



 146 ضابطاً و    16 بنشر فريق نزع األلغام مؤلف من        السوري اجليش  قـام 
 وأربع كاسحات ميكانيكية للمساعدة يف      يدويةزودين بأدوات سرب    جـندياً م  

 . 5 البقاع الغريب وجزين والنبطيةمنطقةوهم يعملون يف . نزع األلغام يف لبنان
 

  ضحايا األلغام األرضية والناجين منهامساعدة
 
 سورية، ال   يف اإلحصـائيات حول ضحايا األلغام غري متوفرة بشكل نظامي           إن

ول ضحايا األلغام يف مراكز الرعاية الصحية احمللية وبعض         يوجـد سجالت ح   
تتراوح (دمشق مباشرة   ومراكز   يضـطرون إىل الذهاب إىل مشايف        الضـحايا 

للحصول على  ) كم 50-40  املناطق املتضررة ودمشق حنو    املسـافة مـا بني    
 عمريهما، قتل طفلني يبلغ     2002 يناير كانون الثاين     4يف  . خدمات اإلسعاف 

 املنطقةلتقرير مدير الصحة يف      وفقاً  باأللغام جراء اإلصابة    مـن  أعـوام      10
 يوجد تقارير يف اإلعالم السوري حول حوادث        ال. 6)اجلـوالن (احلدوديـة   
 أصيب ثالثة من العاملني     2001 مارس آذار    19 ولكن يف    2001األلغام يف   

 احلادث.  7 ، لبنان    بريوتالسوريني جراء األلغام خالل العمل يف موقع بناء يف          
 يف منطقة عني    2001 حزيران يونيو   6ن يف   الوحـيد الـذي وقـع يف اجلوال       

 .8 عاماً نتيجة األلغام 73احلمرا، عندما قتل راع يبلغ 
 

 خالل الفترة   سورية تغيريات قليلة يف اخلدمات للناجني من األلغام يف          يوجـد 
 األفراد يف مناطق اجلوالن امللغومة إىل السفر إىل دمشق          يضـطر . 9املدروسـة   

 اجلراحة، إعادة التأهيل الفيزيائي، اجلراحة      تخصصة،امللـتلقي الرعاية الصحية     
لتغطية هذا النقص يف    . والتعليم الخاص  املـتحركة، الترقيعـية، الكراسـي     

                                                            
 .2002 يناير 21 نزع األلغام الوطني في لبنان، مكتب 5 

 . 2002 فبراير شباط 10 أرنبة ، خان مع ممثلي الصحة في مركز صحة ابلةمق  6 

 .2001 آذار مارس 19 بيروت رويترز"  ثالثة عمال سوريين باأللغام في بيروتإصابة"  7 

 . 2001 يونيو حزيران 7، 92 إصدار الحق، 8 

 . 2001 اجل التفاصيل ، انظر تقرير مراقبة األلغام األرضية من 9 



 مركزاً جديداً للمعاجلة الفيزيائية يف      الصحياخلدمـات، أنشأ برنامج احلكومة      
 سيتم افتتاح مشفى مزود بـ      كما. 2002 مارس آذار    8منطقة خان أرنبة يف     

 . 10 يف نفس املنطقة 2003 سرير يف عام 120
 
 يوجـد قوانني أو قرارات ملساعدة الناجني من األلغام األرضية أو املعاقني يف              ال

 . سورية
 

                                                            
 .  مع مساعد المدير في مديرية صحة القنيطرةلةمقاب 10 


