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أعلى حصيلة ضحايا األلغام األرضية في العالم سجلت في سوريا 
بحسب تقرير 2021 للتحالف الدولي لحظر األلغام األرضية

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عضو في التحالف الدولي والمصدر األساسي للبيانات عن 
سوريا، مقتل 2773 مدنيًا باأللغام األرضية منذ آذار/ 2011

بــيــــــان

أصــدر التحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة والحملــة الدوليــة لحظر األلغــام األرضيــة )ICBL-CMC( تقريره 

الســنوي الثالــث والعشــرين لرصــد اســتخدام األلغــام األرضيــة فــي العالــم. ويقــود التحالــف جهــود المجتمــع المدنــي 

العالمــي لصالــح تعميــم وتنفيــذ اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام المضــادة لألفــراد وتدميــر تلــك 

األلغــام – اتفاقيــة أوتــاوا 11997 ، والتــي تضــم 164 دولــة. 

األربعاء 8 كانون األول 2021 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.

1  اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام – اتقاقية أوتاوا 1997،

 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntd7w.htm 

http://www.icblcmc.org/
http://www.icblcmc.org/
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntd7w.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntd7w.htm
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م التقريــر تقييمــًا الســتجابة المجتمــع الدولــي للوضــع العالمــي لأللغــام األرضيــة، مع التركيز علــى عــام 2020. وخلَص  قــدَّ

إلــى أنَّ ســوريا ســجلت الحصيلــة األعلــى فــي عــام 2020 مــن ضحايــا األلغــام بـــ 2729 ضحيــة )قتلــى ومصابيــن(، مــن أصل 

7073 قتلــوا أو أصيبــوا فــي العالــم أجمــع. وأشــار إلــى أن 80 % مــن ضحايــا األلغــام األرضيــة التــي ســجلها فــي عــام 2020 

كانــوا مدنييــن، وكان 50 % منهــم علــى األقــل مــن األطفــال. وأضــاَف أن إجمالــي عــام 2020 يمثــل زيــادة بنســبة 20 % عــن 

عــام 2019. وأوضــَح التقريــر أنَّ حصيلــة الضحايــا التــي ســجلها فــي ســوريا هــي أعلــى حصيلــة ضحايــا فــي عــام واحــد منــذ 

أن بــدأ المرصــد بمراقبــة حصيلــة ضحايــا األلغــام فــي عــام 1999. 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عضــو فــي هــذا التحالــف الدولــي، حيــث رصــدت علــى مــدى عشــر ســنوات اســتخدام 

الذخائــر العنقوديــة واأللغــام األرضيــة، ومــا خلفتــه مــن ضحايــا ومصابيــن فــي ســوريا، وتمتلــك قاعــدة بيانــات تفصيليــة 

فــي هــذا الشــأن تتضمــن مواقــع الحــوادث وأزمنتهــا.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى كانــون األول/ 2021 مقتــل مــا ال يقــل عــن 2773 مدنيــًا 

ــي، و9 مــن الكــوادر  بينهــم 672 طفــًا، و292 ســيدة )أنثــى بالغــة(، و8 مــن الكــوادر الطبيــة، و6 مــن كــوادر الدفــاع المدن

اإلعاميــة، قتلــوا عبــر المئــات مــن حــوادث انفجــار األلغــام فــي مختلــف المحافظــات الســورية، وتظهــر الخريطــة التاليــة 

تــوزع حصيلــة ضحايــا األلغــام بحســب المحافظــات علــى النحــو التالــي:

ــزاع، ونعتقــد أن  ــزاع الســوري بشــكل كثيــف ومــن قبــل جميــع أطــراف الن لقــد اســتخدمت األلغــام األرضيــة خــال الن

هنــاك العشــرات مــن حقــول األلغــام لــم يتــم اكتشــافها بعــد، وتعمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع شــركاء 

ومختصيــن لتحديــد أكبــر قــدر ممكــن مــن هــذه المواقــع، وقــد طالبنــا مــرارًا بزيــادة الدعــم المقــدم للمنظمــات العاملــة 

فــي إزالــة األلغــام األرضيــة وفــي مقدمتهــا الدفــاع المدنــي الســوري )الخــوذ البيضــاء(.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12656
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وتعمل الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان ضمن ظروف غاية في الصعوبة لتحقيق األهداف االســتراتيجية للتحالف 

الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة وللحملــة الدوليــة لحظر األلغام األرضية 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.	 

ختامــًا، تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أنهــا مســتعدة للمســاهمة فــي التقاريــر الدوليــة عــن حالــة حقــوق 

اإلنســان فــي ســوريا، وتضــع قاعــدة البيانــات ومــا تحتويــه مــن معلومــات واســعة تــم تســجيلها خــال أزيــد مــن عشــر 

ســنوات فــي خدمــة إظهــار حقيقــة مــا يجــري بحــق المواطــن والدولــة الســورية مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان، وتأمــل 

أن يســاهم توثيــق االنتهــاكات فــي مســار المحاســبة والعدالــة االنتقاليــة بمــا يشــمل حفــظ حقــوق الضحايــا، وردع تكــرار 

ارتــكاب االنتهــاكات.

التقرير صدر يوم األربعاء 10/ تشرين الثاني/ 2021، وباإلمكان االطاع عليه كامًا عبر الرابط التالي.
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