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 العام األمين مساعد
 السورية لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق مكتب

 
  السورية، لألزمة اإلقليمي اإلنسانية الشؤون منسق مومسيس، بانوس السيد/ بيان

 باأللغام المتعلقة األعمال في والمساعدة باأللغام للتوعية الدولي اليوم حول
 2018 نيسان/أبريل 4 عمان،

 
 األعمال قطاع عملب شيدن ال فاننا ،ذلك السياق وفي باأللغام. المتعلقة ألعمالا في والمساعدة باأللغام للتوعية العالمي مناسبة اليوم اليوم يصادف
 الحرب مخلفات من وغيرها المنفجرة غير والذخائر األرضية األلغام تمثله الذي الخطير التهديد إلى االنتباه نسترعي بل فحسب، باأللغام المتعلقة
 لالنفجار. القابلة

  
 ذلك في بما واسع، نطاق على المتفجرة األسلحة باستخدام مستتهي و  العدائية، األعمال منذ بدء الثامن عامها اإلنسانية األزمة دخلت ،سورية في

 جميع في المواقع من العديد فيعلى نطاق واسع المتفجرات الخطرة ب تلوثالانتشار  عن اإلبالغ تم وقد المناطق. بعض في المرتجلة العبوات الناسفة
دلب دمشق وريف ودرعا حلب محافظات ذلك في بما البالد، أنحاء  مليون 8.2 حوالي أن إلى المتحدة األمم تقديرات وتشير الزور. ودير والرقة وا 
 إلى وصولقدرتهم على ال ويعرقل معيشتهم، وسبل حياتهم يهدد ألمر الذيا ،الخطرة تفجراتمبال ملوثة مجتمعات في يعيشونوفتى  فتاةو  ورجل امرأة

 .للخطر و يعرضها إليها المحتاجين إلى بأماناإلنسانية  اتساعدالم إيصال على القدرة كذلك يحدو  األساسية، الخدمات
 
 يفاقمو  عدد الضحايا من يزيد مما بالسكان، المأهولة والريفية الحضرية المناطق في ُتستخدم النطاق واسعة التأثيرات ذات الخطرةالمتفجرات  تزال ال

 المناطق. هذه داخل ويتنقلون يعيشون الذين المدنيين ضعف
 

 بالمتفجرات. تتعلق حوادث في بجروح إصابتهم أو األطفال، ذلك في بما المدنيين، منمثير للقلق  كبير عدد مقتل من التحقق تموقد 
 
 مرتجلة عبوات ناسفةب النطاق الواسع التلوث إلى جزئيا   ذلك ويرجع مثيل، له يسبق لمالخطرة  المتفجرات الذي تشكله تهديدال حجم وحدها، الرقة في

صابةو  وفاة حالة 780 من أكثر تم اإلبالغ عن ،2017 أكتوبر /األول تشرين منذ المدينة. أنحاء جميع في مخبأة  ،ات الخطرةتفجر مال ناجمة عن ا 
 معآخذ في االزدياد  األطفال ضحايا منال عدد كما أن .عن الحاالت اإلبالغنقص  بسببمن ذلك  أعلىالرقم الحقيقي  يكون أن المتوقع من لكنو 

 المدينة. إلى سراأل من المزيد عودة
 

 مع شيا  اتمو  .سورية في لألزمة اإلنسانية االستجابة في ةساسياأل اتمكون، وهي أحد الوالتنمية والسالم الحماية ززعت باأللغام المتعلقة األعمالإن 
 التوعية توفير باأللغام المتعلقة اإلجراءاتقطاع  في العمل اإلنساني في الشركاء يواصل ،2365و 2393 المتحدة لألممالتابع  األمن مجلس قراري

جراء البالد، أنحاء جميع في األشخاص لماليين للحياة المنقذة بالمخاطر  المجتمعات رشادوا   ،المخاطر تحديدبهدف  المتفجرات الخطرةعن  مسوحات وا 
 هم.أسر و  راتيالتفج من لناجينا الضحايا مساعدةل خدمات وتنفيذ المحلية،

 
ويتطلب  كبرى. إنسانية عقبة الخطرة ال تزال تشكل تفجراتمال فإن ،سورية في الحماية تعزيز في ا  رئيسي ا  دور  باأللغام المتعلقة األعمال تلعب حين فيو 

 .سورية أنحاء جميع في باأللغام المتعلقة لألعمال اإلنسانية لقدراتا ودعم لاصالقدرة على إي زيادة المدنيين السكان الذي يواجه التهديدهذا  من الحد
 

 التوعية زيادةوُتعد  باأللغام. المتعلقة لاعماأل توسيع نطاق لمن أج المواردزيادة و إلى المحتاجين للمساعدة  الوصول تحسين إلى ماسة حاجة هناك
 أمنية وبيئة مدربة فرقبل تحتاج فقط إلى  حساسة، معدات تتطلب ال التي ،تحذيريةال عالماتالوضع و  اتحو مسالعلى إجراء  ةوالقدر  بالمخاطر،

المتفجرات الخطرة  إزالة على القدرةنطاق  توسيعإلى  ماسة حاجة هناك أن كما .المتفجرات الخطرةتهديد  من للتخفيف األهميةشديدة  خطوة ،مواتية
 نفسها. التهديداتتلك  إزالة يه المدنيينالذي يواجه  التهديد إلزالة الوحيدة الطريقة نأل البالد، أنحاء جميع في
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