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 فلسطين

  : 1999التطورات الرئيسية منذ عام   

وقامت هذه اللجنة بوضع خطة لمكافحة          . 2002تم تشكيل لجنة قومية لمكافحة األلغام فى أغسطس عام          
يجابى منذ    إوقد نمت ثقافة التوعية من مخاطر األلغام بشكل            . األلغام وتنظيم ثقافة التوعية من مخاطرها           

 تقرير اليونيسيف عن حالة األلغام األرضية والقذائف غير المتفجرة،        أفاد2002وفى عام  . 2001عام 
ر أو تحديدها ، بما فيها مناطق تدريب الجيش           اسو أبأن أآثر المناطق المصابة باأللغام لم يتم احاطتها ب           

 و 2000وآانت هناك مزاعم بأن اسرائيل تستخدم األلغام المضادة لألفراد وذلك فى عام      . اإلسرائيلى 
 .وأيضا هناك مزاعم بأن الجماعات الفلسطينية استخدمت المتفجرات واأللغام األرضية أيضَا                  .  2001

 سياسة منع األلغام 

 ، عندما  2000لم تدل السلطة الفلسطينية بأى تصريحات بشأن حظر األلغام المضادة لألفراد منذ أبريل              
 دعا 1999وفى فبراير . 1ه المعاهدة أعلنت مصادر رسمية أن السلطة تدعم وترغب فى المشارآة فى هذ    

ممثل جيش التحريـر الفلسطينى الـدول المتقدمـة التى تنتج وتبيع وتنقل األلغام المضادة لالفراد بأن            
 . 2تتوقف عن ذلك فورَا   

وقد شارك ممثل للسلطة الوطنية الفلسطينية فى أول اجتماع للدول المشترآة فى معاهدة حظر األلغام آان                  
 ، ولكن لم تشارك السلطة الفلسطينية فى أى اجتماعات سنوية تالية        1999 المعاهدة فى عام   يناقش هذه 

  .  الدول أو فى جلسات اللجنة الدائمة       لهذه

 استخدام األلغام األرضية  

. من المؤآد أن بعض الجماعات الفلسطينية المسلحة تستخدم آل من األلغام المضادة لألفراد والمرآبات                     
رير اإلعالم فى الماضى إلى أن هذه الجماعات تأخذ المتفجرات من األلغام األرضية لتقوم             وقد أشارت تقا 

وتنص معاهدة حظر األلغام ليس فقط على حظر        . 3باستخدامها فى تصنيع أنواع أخرى من المتفجرات      
 من األجسام    األلغام المضادة لألفراد ولكن أيضَا على القنابل المخبأة التى تنفجر عند لمسها وأنواع أخرى         

وال توضح أجهزة اإلعالم دائما إذا آانت المتفجرات         . المتفجرة ، والتى تعمل عندما تقوم الضحية بلمسها        
المستخدمة هى التى تعمل عندما تقوم الضحية بلمسها أو هى التى تعمل بالتحكم عن بعد ، ودائما تستخدم                    

ية ، القنابل المدفونة والمتفجرات التى تستخدمها           استخدام القنابل ، األلغام األرض      : لفاظَا مختلفة مثل      أ
 2003وفى فبراير    . سرائيلية فى األراضى الفلسطينية المحتلة         الجماعات الفلسطينية المسلحة والقوات اإل          

 أعلنت حرآة حماس الفلسطينية مسئوليتها عن انفجار لغم أرضى فى شريط غزة ، والذى أدى إلى مقتل                 

 أنه قام بقتل اثنين من الفلسطينيين ،     2003علن الجيش اإلسرائيلى فى مارس    أ و. 4سرائيليين إ أربعة جنود 
 . 5 غزة  قطاع  لقرب من مستعمرة آفر داروم اليهودية فى        با آان من المشتبه أنهما يقومان بزرع ألغام        

   ذآرت وآاالت األنباء مسئولية المسلحين الفلسطينيين عن انفجار لغم أرضى والذى              2004 مايو   11وفى 
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  . 6 جنود اسرائيليين   6دمر مرآبة مسلحة فى غزة وأدى إلى مقتل      
 غزة بالضفة الغربية فى عام       قطاع وآانت هناك مزاعم آثيرة عن قيام  اسرائيل باستخدام األلغام فى    

  . 7وانكرت اسرائيل بشدة مسئوليتها عن هذه األلغام      . 2001 و 2000

 مشكلة األلغام األرضية ومكافحتها 

راضى الفلسطينية المحتلة من األلغام والقذائف غير المتفجرة ، آما تعانى من األلغام          تعانى األ
حاطة حقول       إآما أنه لم يتم تحديد أو      . األرضية الموجودة منذ زمن طويل مثل الحرب العالمية الثانية              

ف غير المتفجرة     آما أنه هناك أيضَا القذائ     .  أو عن الحمالت البريطانية     1967األلغام المتخلفة عن حرب      
فى المناطق المسكونة والتى تخلفت عن الغارات اإلسرائيلية على المناطق العربية فى األراضى                 

وال يوجد تقرير مفصل عن        . 8الفلسطينية المحتلة ، والمتخلفة أيضَا عن تدريب الجيش  االسرائيلى               
 . مشكلة القذائف غير المتفجرة فى األراضى الفلسطينية المحتلة           

 بأن معظم    2002فاد تقرير لليونيسيف حول األلغام األرضية وموقف القذائف غير المتفجرة فى عام            وقد أ
ر ، بما فيها مناطق التدريب العسكرية        اسوأاألماآن المصابة باأللغام لم يتم تحديدها أو احاطتها ب       

 .9اإلسرائيلية  
لغام تقريرا عن المناطق         ، أعدت مجموعة انجليزية للتوعية بعدم استخدام األ      2000وفى اغسطس   

 .المصابة باأللغام فى قرية حسان        
وحتى قوات األمن الوطنية تحتاج إلى فهم واضح ألبعاد المشكلة فهى تعتمد على معلومات من الجانب              

ومعظم حقول األلغام المعروفة تقع فى         . سرائيلى وليس لديها خرائط أو تقارير أو أرقام لحقول األلغام             اإل
ضابط من الشرطة     أخبر 2003وفى مارس    . 10ة لنهر األردن وفى منطقة وادى األردن    الضفة الغربي  

 مرصد األلغام األرضية أن مشكلة القذائف غير المتفجرة قد امتدت لتشمل آل األراضى                الفلسطينية   
وال توجد حقول ألغام    . 11الفلسطينية المحتلة وخاصة تلك المناطق التى تتعرض لهجمات أرضية وجوية                   

 من   في منظمة    غزة ، ولكن أعلن عايد أبو قاطش ، منظم حرآة التحذير من األلغام            قطاع  وفة فى   معر
إذا آانت هناك حقول ألغام فى الحدود بين           " ة القسم الفلسطينى ، أن    / أجل الدفاع الدولى عن األطفال       

" ة بين مصر وغزة    األردن والضفة الغربية آوسيلة للدفاع ، فبالتإلى البد أن  تكون هناك ألغاما أرضي                   
 تتكون من عدة 2002وتم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة األلغام فى اغسطس       . 12 غزة قطاع  وأيضَا فى  

وهذه اللجنة هى الكيان الرسمى المسئول عن تنظيم انشطة      . هيئات حكومية و منظمات غير حكومية     
الوطنية لمكافحة األلغام خطة،           وقد وضعت اللجنة        . 13مكافحة األلغام فى األراضى الفلسطينية المحتلة               

وآانت األولوية لتطوير القدرة المحلية على تحديد        . وهذه الخطة تتناول أنشطة ثقافة التحذير من األلغام        
وفى المناطق ذات األولوية القصوى تم وضع القذائف          . مواقع األلغام األرضية والقذائف غيرالمتفجرة  

 القذائف   والمجالس المتحمسة لتحديد مدى وطبيعة مشكلة األلغام         لتناسب اللجان أو      آأولويةغير المتفجرة 
غير المتفجرة لزيادة التجارب تجاه هذه المشكلة باالضافة إلى مجموعة من المعلومات واإليضاحات              

وتم تدريب طاقم بشكل أساسى على     . والمبادرات التى تهدف إلى تقليل المخاطر الناتجة عن األلغام         
وتهدف اللجنة الوطنية لمكافحة األلغام أيضا إلى                .  القذائف غير المتفجرة     وغام مخاطر وتقنيات األل    

مساعدة آل الهيئات لتطوير ثقافة التحذير من مخاطر األلغام وآذلك تدريب معلمى المدارس على تعليم                      
ة الوطنية     وتعتقد اللجن   . هذا ولم تبدأ السلطة الفلسطينية فى تنفيذ خطة إلزالة األلغام                  . 14مخاطر األلغام      
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لمكافحة األلغام أنه سيكون من الصعب البدء فى إزالة األلغام بسبب أن آل حقول األلغام تقع فى المنطقة                      
ولذلك سيحتاج خبراء إزالة األلغام إلى تصريح من           .15سي وهذه المنطقة تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية         

ى المنطقة التى من المفروض أن يتم      تم اآتشاف حقل ألغام ف  2003وفى اغسطس   . اسرائيل لبدء العمل  
وقد رفضت قوات الدفاع االسرائيلية إزالة          . فيها بناء مدرسة لألطفال بالقرب من تسور بحر فى القدس        

  . 16األلغام بزعم المحافظة على سالمة جنودها ، ورفضت أيضَا السماح لشرآات خاصة بإزالة األلغام                    

 تعليم مخاطر األلغام 
، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة األلغام بتنظيم تعليم مخاطر األلغام  فى األراضى                 2003فى منتصف عام  

وترى اللجنة أنه هناك حاجة لتدعيم قاعدة معلومات السلطة الفلسطينية لكى يكون              . الفلسطينية المحتلة     
معلومات    وأعلنت اللجنة أيضَا عن أنه يجب تدعيم ال     . 17هناك تخطيط أفضل ومعلومات أآثرمن المعاهدة      
 .الدعائية لتصبح برنامجَا مبنيَا على أسس سليمة        

 عمل حول مخاطر األلغام األرضية والمخلفات المتفجرة الناتجة عن             ورشةعضاء اللجنة     أوقد حضر  
 18 2003 ديسمبر 10 – 9الحروب والتى عقدت فى الشارقة فى األمارات العربية المتحدة فى الفترة من                

. 
القسم الفلسطينى بإدارة تدريب معلمين علي تعليم       / عية الدولية لحماية األطفال        قامت الجم   2003وفى عام 

 من المعلمين  250 عمل وقامت بتدريب   ورشوقد تناولت عشر  . مخاطر األلغام فى الضفة الغربية       
وقامت جمعية الهالل األحمر الفلسطينى بتنظيم تدريب معلمين على تعليم        . وقواد المعسكرات الصيفية    

 .مخاطر األلغام فى قطاع غزة       
وقام فرع منظمة اليونيسيف فى فلسطين بتوجيه أنظار األمم المتحدة إلى ثقافة التوعية بمخاطر األلغام             

 . والقذائف غير المتفجرة   األرضية
وقامت اللجنة الوطنية البريطانية التابعة لليونيسيف ، وهيئة وزراء الخارجية للتعاون الدولى بتدعيم             

ويرجع  . مشروع األلغام األرضية و القذائف غير المتفجرة، والذى يرآز بشكل أساسى على األطفال               
ن مخاطر األلغام األرضية والقذائف غير         الفضل إلى اليونيسيف الفلسطينية فى توصيل التوعية م          

  .19المتفجرة إلى مليون طفل فلسطينى على األقل       
ويساعد أيضا مكتب اليونيسيف فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا اليونيسيف الفلسطينى فى تدعيم ثقافة                 

م  التوعية من مخاطر األلغام عن طريق التعليم وعن طريق عمل مسرحيات ترآز على مخاطر األلغا           
 ) .هبرون ، وجنين ، وبيت لحم    ( على األطفال فى المناطق المهددة باأللغام مثل         

 ضحايا األلغام ومساعدة الناجين منها 
 القذائف غير المتفجرة إلى مقتل طفلين وشخص بالغ على االقل ،               رضية و ، أدت األلغام األ   2003فى عام  

 مارس فى محافظة         6 شخص يوم   مقتل وتتضمن الحوادث المذآورة    .20 طفال آخرين   20واصابة  
 اغسطس عندما انفجر فيه لغم أثناء قيامه باللعب فى جوار الشجاعية، فى                 5، ومقتل صبى فى    21ولكارم   ط

  .22شرق مدينة غزة 
 يونيو قتلت فتاة وأصيب أخوها بجراح فى انفجار لغم                5ففى   . 2004واستمر سقوط المصابين فى عام    

 .24 يونيو فى انفجار لغم    6واصيب صبى آخر يوم     . 23قطاع غزة    فى معسكر المغازى لالجئين فى قلب      
وليس من المعروف على وجه التحديد عدد المصابين من األلغام األرضية على األراضى الفلسطينية         
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 شخصا   2500القسم الفلسطينى، فإن هناك أآثر من      / وطبقَا للجمعية الدولية للدفاع عن االطفال       . المحتلة  
وتم . 199825 إلى 1967فى انفجار األلغام والقذائف غير المتفجرة فى الفترة من         قد قتلوا أو أصيبوا   

 ونهاية عام   2000 مصابا من األلغام األرضية والقذائف غير المتفجرة فى الفترة من مايو        88تسجيل 
 23وترجح تقارير اإلعالم أن      . 26 طفال على االقل       42 من بينهم 63، وأصيب   25قتل منهم  ( 2000
 قتلوا فى األراضى الفسطينية المحتلة بسبب األلغام األرضية أو القذائف غير المتفجرة التى              طفال قد

 .200027 منذ بداية اإلنتفاضة فى سبتمبر      سرائيلي زرعها الجيش اإل  
تفاع بالتأمين الطبى الذى تقدمه      نوليس من حق الفلسطينيين المقيمين فى األراضى الفلسطينية المحتلة اال       

وبدَال من ذلك فإن خدمات الرعاية الصحية الفلسطينية توفر             .  الطبى الوطنية اإلسرائيلية     خدمات التأمين   
وأآثر مقدمى الخدمات الصحية فى            . الرعاية الطبية للمصابين من األلغام والقذائف غير المتفجرة            

 و المنظمات     األراضى الفلسطينية المحتلة هم وزارة الصحة ووآالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين       
 .28غير الحكومية 

 استمرت الهيئة الدولية للصليب األحمر فى تدعيم وزارة الصحة الفلسطينية فى نقل            2003وفى عام 
وتم عقد جلسات مشابهة للجراحين وأطقم طبية أخرى فى عام         . الرعاية الطبية إلى الضفة الغربية وغزة      

على الناجين   4/1999رقم  " شخاص المعاقين   حقوق األ  " ومن المفروض أن يتم تطبيق قانون    . 29 2002
جازة مواد    إ والقذائف غير المتفجرة ، وبرغم صدوره فإن القانون لم يتم تطبيقه بعد ولم يتم       30من األلغام 
  . 31القانون بعد 
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