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الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تصبــح عضــوًا رســميًا فــي 
التحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة وفــي الحملة 

)ICBL-CMC(  الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة

األلغــام  الدوليــة لحظــر  العنقوديــة والحملــة  الذخائــر  الدولــي للقضــاء علــى  التحالــف 
األرضيــة )ICBL-CMC( هــو عبــارة عــن شــبكة مكونــة مــن أكثــر مــن 100 منظمــة مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال نــزع الســاح لألغــراض اإلنســانية فــي 
مختلــف دول العالــم، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان هــي عضو فــي التحالف؛ نظرًا 
لعملهــا فــي ســوريا فــي هــذه القضايــا، وتنــصُّ رؤيــة التحالــف علــى الوصــول إلــى عالــم 
 مــن األلغــام األرضيــة المضــادة لألفــراد ومــن الذخائــر العنقوديــة، وترســيخ وضــع 

ٍ
خــال

ــاة التــي ســببتها هــذه األســلحة، ويحفــظ حقــوق ضحاياهــا. ينهــي المعان
والجنــاح البحثــي للتحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة والحملــة الدوليــة 
لحظــر األلغــام األرضيــة هــو “مرصــد األلغــام األرضيــة والذخائــر العنقوديــة”، وهــو 
أداة الرصــد الفعليــة لمراقبــة التــزام الــدول األعضــاء باتفاقيــة حظــر األلغــام، واتفاقيــة 
حظــر الذخائــر العنقوديــة. يقــوم المرصــد بإصــدار تقاريــر بحثيــة، لعــل مــن أبرزهــا التقاريــر 
قــة 

ِ
العالميــة الســنوية التــي يســتعرض فيهــا الخطــوات التــي قامــت بهــا الــدول المصاد
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ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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علــى اتفاقيــة حظــر األلغــام واتفاقيــة حظــر الذخائــر العنقوديــة، وكذلــك الــدول التــي مــا 
زالــت تســتخدم األلغــام والذخائــر العنقوديــة، والتــي يســقط فيهــا ضحايــا ومصابــون 
جــراء مخلفاتهــا، وقــد ســاهمت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي الســنوات 
الماضيــة فــي هــذه التقاريــر عبــر مشــاركة بيانــات الحــوادث التــي تســببت بهــا األلغــام 
ــزال  ــا ومصابيــن فــي ســوريا. وال ي ــه مــن ضحاي ــة ومــا خلفت ــر العنقودي ــة والذخائ األرضي
اســتخدام الذخائــر العنقوديــة مــن قبــل الحكومــة الســورية مســتمرًا، وقــد وقــع أزيــد مــن 

ــا فــي العالــم منــذ عــام 2010 فــي ســوريا. 80 % مــن الضحاي

لقــد صــادق علــى اتفاقيــة حظــر األلغــام 164 دولــة حتــى اآلن، وأصبــح حظــر اســتخدام 
األلغــام المضــادة لألفــراد بمثابــة معيــار ملــزم لجميــع الــدول ســواء صادقــت علــى 
االتفاقيــة أم ال، فيمــا صــادق علــى اتفاقيــة حظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة 109 دولــة 
حتــى اآلن، ونأمــل أن ينضــم مزيــد مــن دول العالــم إلــى هــذه االتفاقيــة وأن تنتهــي كافــة 

ــة. ــر العنقودي أشــكال اســتخدام الذخائ

وقــد عملــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى مــدى قرابــة ثمانــي ســنوات فــي 
رصــد وتوثيــق مواقــع القصــف بالذخائــر العنقوديــة وبعــض مواقــع حقــول األلغــام 
األرضيــة، كمــا حــددت أنــواع الذخائــر العنقوديــة المســتخدمة، بدءًا مــن الصواريخ الحاملة 
وحتــى الذخائــر الفرعيــة، والجهــة المســؤولة عــن اســتخدامها وهــي إمــا النظــام الســوري 
أو النظــام الروســي، حيــث لــم نوثــق اســتخدامًا للذخائــر العنقوديــة مــن قبــل بقيــة أطــراف 
النــزاع مثــل قــوات المعارضــة المســلحة، أو التنظيمــات اإلســامية المتطرفــة أو قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة/ بــي واي دي، أو قــوات التحالــف الدولــي.
وبخــاف ذلــك، فقــد اســتخدمت جميــع أطــراف النــزاع فــي ســوريا األلغــام األرضيــة 
ــي  ــد الجهــة الت ــة فــي تحدي ــاك صعوب ــي، ولهــذا فــإّن هن ــف الدول باســتثناء قــوات التحال
قامــت بزراعــة األلغــام نظــرًا لتغيــر القــوى المســتمر فــي الســيطرة علــى المناطــق علــى 

مــدى الســنوات الثمانــي الماضيــة.

ــا  ــار عــن حــوادث الضحاي ــات األخب قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بنشــر مئ
الذيــن قتلــوا أو أصيبــوا جــراء األلغــام األرضيــة ومخلفــات الذخائــر العنقوديــة وغيرهــا 
مــن المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب، لتوفيــر نــوع مــن التحذيــر للســكان المحلييــن، 
وتذكيرهــم بالبقــاء متيقظيــن ألخطــار هــذه الذخائــر، كمــا قابلنا العشــرات مــن المصابين 
جــراء هــذه الحــوادث والعديــد مــن الشــهود. ويشــمل عمــل الشــبكة الســورية لحقــوق 
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اإلنســان توثيــق الضحايــا الذيــن قتلــوا مباشــرة إثــر اســتخدام الذخائــر أو الحقــًا بســبب 
ــا مئــات الصــور والمقاطــع  انفجارهــا، بمــن فيهــم مــن رجــال ونســاء وأطفــال، ولدين
المصــورة التــي ُتظهــر األثــر المدمــر لأللغــام األرضيــة ومخلفــات المتفجــرات علــى 
الضحايــا والمبانــي والمنشــآت، وقــد قمنــا بأرشــفة كل ذلــك ضمــن قاعــدة بيانــات 

خاصــة بهــذه األســلحة.

فيمــا يتعلــق باألطفــال تحديــدًا فقــد عملــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع 
آليــة الرصــد واإلبــاغ فــي منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة “اليونيســف” علــى إعــداد 

دراســة خاصــة باألطفــال القتلــى والمصابيــن جــراء الذخائــر المتفجــرة. 

نســعى مســتقبًا للعمــل علــى بنــاء خرائــط للمواقــع التــي اســتخدمت فيهــا الذخائــر 
العنقوديــة، والمواقــع التــي وثقنــا فيهــا حــوادث انفجــار ألغــام أرضيــة، كمــا ســيتم نشــر 
المعلومــات علــى نطــاق واســع وتوزيعهــا بشــكل خــاص علــى ســكان تلــك المناطــق 

المتضــررة.
نعمــل ونطمــح لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للتحالــف الدولي للقضــاء على الذخائر 

العنقوديــة وللحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة بشــكل جماعي بمــا في ذلك:
إيقاف استخدام الذخائر العنقودية واأللغام األرضية المضادة لألفراد.	 
خفض عدد األراضي الملوثة بالذخائر العنقودية واأللغام األرضية.	 
إحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا األلغام والذخائر العنقودية.	 

لقــد خّلــف االســتخدام المســتمر لهــذه األســلحة إرثــًا قاتــًا سيســتمر فــي تهديــد 
الســوريين لعقــود. وتســعى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى اإلســهام فــي 
تســليط المزيــد مــن الضــوء علــى مــدى فداحــة اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واأللغــام 
ــى دعــم  األرضيــة فــي ســوريا، وضــرورة إنهــاء كافــة أشــكال اســتخدامها، والحاجــة إل
ــة فــي ســوريا  ــة للمنظمــات اإلنســانية العامل ــة ولوجســتية وتدريبي ومســاعدة مادي

لمعالجــة هــذا اإلرث.


