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المبدأ التوجيهي 10: 
2 - تحظر الهجمات أو غيرها من أعمال العنف 
في كافة الظروف ضد النازحين داخلياً والذين ال 
كما  القتال.  في  المشاركة  عن  كفوا  أو  يشاركون 
يجب حماية النازحين داخلياً على وجه الخصوص 

من: )ه( استخدام األلغام المضادة لألفراد. 
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أكثر  األطفال  يشكل 
الضحايا  ثلث  من 
من  العديد  في 
المتضررة  البلدان 
الحرب  مخلفات  من 
أن  ويقدر  المتفجرة 
85 ٪ من المصابين 
يموتون  منهم 
إلى  وصولهم  قبل 

المستشفى. 

مقدمة
المنفجرة  غير  الذخائر  إلى  المتفجرة  الحرب  مخلفات  مفهوم  يشير 
أي التي اسُتخدمت في ساحة المعركة لكنها لم تنفجر، باإلضافة إلى 

مخزونات الذخيرة التي خلفها أطراف النزاع المسلح. 

لمخلفات الحرب المتفجرة أثر ضار على المجتمعات حتى بعد مضي 
فترة طويلة من انتهاء الحرب، فهي تتسبب بوقوع إصابات أو وفيات 
على مسافة من االنفجار المحدث وذلك ألن منطقة الخطر تتراوح بين 
بضعة أمتار وعدة مئات من األمتار حسب نوع الذخائر المستخدمة. 
كما يعثر عليها عموماً على سطح األرض وبالتالي فهي مرئية للناس 
مما قد يدفعهم إلى االحتكاك بها وبالتالي انفجارها بشكل غير متوقع 

بسبب ضغطة أو ضربة أو ركلة أو حتى لمسة بسيطة.

األطراف  الدول  تتخذ  إذ  األطفال  حقوق  الطفل  حقوق  اتفاقية  تحمي 
المالئمة  والتعليمية  واالجتماعية  واإلدارية  التشريعية  التدابير  جميع 
لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو 
المعاملة  المنطوية على إهمال، وإساءة  المعاملة  العقلية واإلهمال أو 
الوالد  في رعاية  وهو  الجنسية،  اإلساءة  ذلك  في  بما  االستغالل،  أو 
أي  أو  عليه،  القانونيين(  )األوصياء  القانوني  الوصي  أو  )الوالدين( 

شخص آخر يتعهد الطفل برعايته2.

الدول  النزاعات المسلحة إذ تتخذ  كما تحمي االتفاقية األطفال خالل 
األطراف، وفقاً اللتزاماتها بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية 
السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً 

لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتأثرين بنزاع مسلح3.

وعالوًة على ذلك، تحث االتفاقية الدول األطراف على اتخاذ التدابير 
الالزمة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج للطفل الذي 
يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة، أو 
أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  أشكال  أو أي شكل آخر من  التعذيب 
التأهيل  هذا  ويجري  المسلحة.  النزاعات  أو  المهينة،  أو  الالإنسانية 
لذاته،  واحترامه  الطفل،  تعزز صحة  بيئة  في  هذه  االندماج  وإعادة 
مخلفات  لحوادث  المتعرضين  األطفال  سبق  ما  ويشمل  وكرامته4. 

الحرب المتفجرة. 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  تحث  سبق  لما  باإلضافة 
الدول األطراف على جمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات 
لتنفيذ  وتطبيقها  السياسات  لتمكينها من صياغة  والبحوث  اإلحصائية 
عن  البيانات  لجمع  شامل  نظام  تطوير  يعزز  ذلك  إن  االتفاقية.  هذه 

اإلصابات من خالل نظم معيارية لمتابعة الضحايا5. تزايد عدد األشخاص في سورية الذين أصيبوا بشكل مباشر أو غير 
األشهر  خالل  خاصًة  عاجلة  صحية  رعاية  إلى  ويحتاجون  مباشر 
الستة األخيرة حيث يقدر عددهم منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2013 بـ 

575,000 مصاباً جراء األزمة.

أنهم  إذ  اإلصابات  هذه  من  مرتفعة  نسبة  األطفال  يشكل  ما  وغالباً 
إليهم  يخيل  وأنه  المواد السيما  بهذه  باللعب  الفضول  بدافع  يشرعون 

أنها ألعاب غالباً بسبب ألوانها1.

السياق الدولي

خطة االستجابة اإلنسانية في سورية 2014. 1
المادة 19، اتفاقية حقوق الطفل. 2
المادة 38، اتفاقية حقوق الطفل. 3
المادة 39، اتفاقية حقوق الطفل. 4
 المادة 31، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 5



2

أصداء من سورية

قطاع الحماية / العدد 4

©UNICEF 2014

السياق السوري
تصاعدت وتيرة األحداث في سورية وازدادت تعقيداً منذ عام 2011 
بسبب النزاع الدائر واالستخدام واسع االنتشار لألسلحة المتفجرة في 
المناطق المأهولة بالسكان مما أدى إلى مخاطر على المدى القصير 

والطويل كتعرض المدنيين لإلصابات والموت بشكل عشوائي. 

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة عن عدد األطفال الذين قتلوا أو 
جرحوا نتيجة مخلفات الحرب المتفجرة، تدل بعض المؤشرات إلى أن 
عددهم مرتفع. و قد أشار 42 ٪ من المستطَلعين ضمن تقييم أجري عن 
بعد للميول واألنماط المتعلقة بقضية حماية الطفل داخل سورية والذي 
الحرب  مخلفات  إلى  الطفل،  حماية  في  العامل  الدولي  الفريق  أجراه 
المتفجرة لكونها تشكل تهديداً شديداً لسالمة األطفال في المناطق التي 

يقطنون فيها في سورية6. 

كما  صادقت سورية أيضاً على كل من اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقية 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

ال تعد التوعية بمخلفات الحرب المتفجرة كافية 
إذ يحتاج األمر بذل جهود للقضاء على أسبابها

يعمل قطاع الحماية على نشر مخاطر مخلفات 
الحرب المتفجرة في أرجاء البالد وذلك لضرورة 

توعية كل من يتعرض لها

ما زالت الحاجة إلى دعم بالخبرات الدولية 
والتمويل قائمة من أجل تعزيز التوعية 

بمخاطر مخلفات الحرب المتفجرة

إىل  الوافدين حديثأ  الالجئين  مقابالت  لتقييم  بعد  منهجيات عن  استخدمت  لقد   .6
وُعززت  من مصدر  أكثر  من  البيانات  أخذت  وقد  والعراق.  ولبنان  األردن 
ببحث مكتبي ومقابالت مع العاملين في المجال اإلنساني. لقراءة التقرير عن 

/http://cpwg.net/resource-topics/assessment-3   :التقييم

استجابة قطاع الحماية لقضية مخلفات 
الحرب المتفجرة 

ضمن اإلطار الواسع لألعمال المتعلقة باأللغام، يركز قطاع الحماية 
في المقام األول على التوعية بمخاطر مخلفات الحرب المتفجرة وذلك 
من أجل تقليل المخاطر وحماية الناس الذين يعيشون أو يسافرون إلى 

مناطق معرضة لمخلفات الحرب. 
 2013 منذ عام  القضية  الحماية في سورية على هذه  قطاع  ويعمل 
أنشطة  المتفجرة في  الحرب  التوعية بمخاطر مخلفات  حيث أدرجت 
بالمخاطر  التوعية  دمج  ويعد  البالد.  أنحاء  جميع  في  وذلك  القطاع 
ضمن المناهج خطوة أساسية في مأسستها في نظام التعليم وفي ضمان 
المتفجرة  الحرب  مخلفات  بمخاطر  التوعية  وتشمل  النشاط.  استدامة 
المدارس على موضوع مخلفات  تدريب معلمي  عنصرين رئيسيين؛ 
الحرب المتفجرة وكيفية إدارة جلسات التوعية مع التالميذ، باإلضافة 

إلى جلسات مدرسية للتوعية.

 تتمثل االستراتيجية األولية للتوعية بمخاطر مخلفات الحرب المتفجرة 
وتثقيف  وعيهم  رفع  خالل  من  الناس  عند  األمان  سلوك  تعزيز  في 
أولئك المعرضين للخطر ومن حولهم أيضاً ممن يمكن أن يؤثروا على 
سلوكهم. ونظراً ألن المدارس توفر فرصاً للمناقشة مع عدد كبير من 
األطفال وتبادل المعلومات حول طرق الحماية الذاتية فقد وضعت هذه 
االستراتيجية محل التنفيذ بالتعاون مع وزارة التربية وذلك من خالل:

التربية 	  وزارة  مع  بالشراكة  بالمخاطر:  للتوعية  مناهج  تطوير 
السورية والجهات الفاعلة في قضية حماية الطفل والقطاع الخاص 
التدريبية  المواد  2013، ُطورت مجموعة من  المحلي في عام 
للتوعية بمخاطر مخلفات الحرب المتفجرة وروجعت واعُتمدت 

رسمياً بقرار وزاري كجزء من المناهج المدرسية اإلضافية. 
وزارة 	  من  أساسياً  مدرباً   45 دولي  خبير  درب  القدرات:  بناء 

المتفجرة. وبذلك  الحرب  التوعية بمخاطر مخلفات  التربية على 
 367 في  معلماً   684 العام  هذا  من  آب/أغسطس  حتى  ب  ُدرِّ
مدرسة في كل من درعا والقنيطرة ودمشق وريف دمشق، كما 

ُزودوا بالمواد الالزمة. 
جلسات للتوعية بالمخاطر: وصل القطاع إلى 207,666 طفالً 	 

الحرب  مخلفات  بمخاطر  للتوعية  منهجية  جلسات  خالل  من 
المتفجرة. وفي األماكن ذات األولوية مثل مدينة حمص القديمة، 
قُدمت مجموعات للتوعية بهذه المخاطر للمنظمات غير الحكومية 
يقطنون  الذين  واألطفال  السكان  إلى  للوصول  وذلك  المحلية 

المناطق المنكوبة أو يزورونها. 
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