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 السيد الرئيس،  
 على حسن إدارتك ألعماله.و الثامن عشر لإلتفاقية الجتماع على ترؤس ا بدايةأهنئك 

اهتمامها بمسألة  انطالقًا من اإلجتماع  هذا فيكمراقب شارك الجمهورية العربية السورية ت
  السيما في ظل ،األلغام واألجسام المتفجرة والعبوات الناسفة بدائية الصنع وتأثيراتها اإلنسانية

التي قامت  من األلغام والذخائر المتفجرة،أنواع متعددة المجموعات اإلرهابية  استخدام
 عملياتها اإلرهابيةفي  ،الداعمة لها الدولمن  بعضها اآلخر على  وحصلت بصناعة بعضها 

هذه مساحات واسعة من األراضي التي زرعتها وجود ومع . على األراضي السورية
دون أي خرائط توضح سفة بدائية الصنع بشكل عشوائي و والعبوات النا باأللغام التنظيمات 

الجيش العربي السوري على عاتقه مهمة تأمينها وسبرها وتنظيفها  وحمل أماكن زراعتها،
الحكومة وقعت  يها،وإعادة الحياة الطبيعية إل لتأمين عودة آمنة للسوريين إلى تلك المناطق

  عملخطة  ت ع  ووض   مذكرة تفاهم مع دائرة األمم المتحدة لخدمة األلغام )أونماس(،السورية 
تبدأ بتوعية المواطنين في المناطق الملوثة واإلنتقال بعدها إلى تطهير تلك المناطق وتقديم 

للتوعية بمخاطر حمالت إعالمية في هذا السياق، تم إطالق و  .مساعدة لضحايا األلغامال
وتدريب متطوعين لنشر التوعية في مختلف   لها والتخفيف من حوادث التعرض األلغام

الجيش  وبعد قيام. مشبوهة، وخصصت أرقامًا هاتفية لإلبالغ عن وجود أي أجسام المناطق
تنفيذ خطط عاجلة لتطهير المناطق المحررة من التنظيمات ب روسيبدعم  العربي السوري 

على استقطاب  يتم العمل ،باإلمكانيات المتاحةو ة اإلرهابية من األلغام بخبرات وطني
المنظمات والشركات الدولية والوطنية للمساعدة في نزع األلغام وإنجاز هذه المهمة اإلنسانية 

 بالسرعة والكفاءة الالزمتين. 
تنسيق بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل  تقوم ،التعامل مع ضحايا األلغامإطار وفي 

لى فرص التعليم والعمل والرعاية تسهيل حصولهم عو االستجابة الحتياجات ضحايا األلغام 
لمساعدة للمساهمة في تقديم ا وتم مؤخرًا دعوة منظمات المجتمع المدني حية المناسبة. الص

للحكومة والجمعيات األهلية  اكز تابعةوفر مر تكما النفسية والجسدية لضحايا األلغام. 
   األطراف الصناعية والرعاية الطبية للضحايا في مختلف المحافظات السورية.

اإلجراءات القسرية األحادية ب في سورية  تواجه جهود إزالة األلغامالعقبات التي وتتمثل أبرز 
جهود الحكومة السورية لتأمين الموارد المالية  تعيقالتي  المفروضة على الشعب السوري 

األونماس لالنتقال تعاون مع الواجه يعلى التوازي و . والمتطلبات التقنية واللوجستية المطلوبة
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الدول المانحة توفير الموارد المالية والتقنية  ربط إلى المباشرة بالعمل الميداني عراقيل نتيجة 
زيادة أعداد تساهم في و لعمليات إزالة األلغام اإلنساني  الطابعس تسيبشروط مصطنعة 

األجنبي العسكري غير   الوجود ويشكل  وعرقلة عودة الالجئين والنازحين إلى ديارهم. االضحاي
أللغام لمجموعات اإلرهابية المسلحة لام ااستخد، و المشروع على أجزاء من األراضي السورية

واستمرار االحتالل اإلسرائيلي للجوالن السوري  ، في تلك المناطقوالعبوات الناسفة المرتجلة 
يتعرض السكان السوريين لمخاطر اإلصابة باأللغام التي زرعتها قوات االحتالل بين حيث 

طق الملوثة باأللغام على األراضي تحديد كافة المنا عراقيل أمام ،بيوتهم وحول حقولهم وقراهم
 السورية وتطهيرها.

 
 السيد الرئيس،

وإخالء العالم من األلغام  اإلتفاقية عالميةتحقيق  على أنالجمهورية العربية السورية  تشدد
تطلب معالجة المشاغل والتحديات القائمة، وفي مقدمتها ترجمة التعهدات السياسية إلى  ي

الدعوة لتجدد وتغتنم سورية فرصة عقد هذا االجتماع موارد مالية لدعم تحقيق تلك األهداف. 
 في ميدان إزالة األلغام العاملة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكوميةوإلى إلى الدول 

إلزالة األلغام  هاجهوددعم للمشاركة والمساهمة المالية والفنية دون شروط مسبقة في 
في تخفيف  و  ،ا المجموعات اإلرهابيةوالمتفجرات والعبوات الناسفة بدائية الصنع التي خلفته

وتؤكد أن الدعم الدولي بالتنسيق مع الحكومة السورية.  ،معاناة ضحايا األلغام وإعادة تأهيلهم
ية بحسن نية وبعيدًا عن المشروطية السياسية واالنتقائية ورفع  نقالموارد المالية والتتوفير  و

اإلجراءات القسرية ودعم جهود مكافحة اإلرهاب هي المدخل الصحيح لنجاح جهود تطهير 
 األراضي السورية من األلغام ومساعدة ضحاياها. 

 
 شكرًا السيد الرئيس                                                 


