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  دولة فلسطني
  

لفقرة  اتفاقية حظر استعمال من  7من املادة  1تقرير الشفافية الوطين األول عمال 
  وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

ين/نوفمرب  26مقدم يف    . 2018تشرين 
  

    التنفيذ الوطنية تدابري-ألف
 التدابري التشريعية:  . 1

ذه االتفاقية حيث  • تعمل دولة فلســـــــطني بشـــــــكل حثيث على اصـــــــدار قانون خاص 
 واقراره منجيري حاليا التحضري ملشروع قانون ومن مث احالته ملتابعة اجراءات مناقشته 

  .اجلهات املختصة
 وشراء بيع فلسطني يف الساري 1953 لعام) 13( رقم االردين املفرقعات قانون ينظم •

 .األلغام يشمل مبا املفرقعات مجيع وحيازة
ـــا  املـــادة املفرقعـــة:القـــانون يعرف  • "مجيع املفرقعـــات مهمـــا كـــان نوعهـــا وآالت على ا

س (ملح البارود) ونرتات  تفجريها والكبســول والقنابل ومفرقعات النســف ونرتات البو
س ونرتات االمونيــــــــاك، ومجيع أنواع  الصـــــــــــــــودا (نرتات الشـــــــــــــــيلى) وكلورات البو

 النرتوجليسرين والنرتو جلوكوز والنرتو سلولوز والنرتو فينول"
حل11وحتظر املادة ( • بس ) حيازة املفرقعات بشـــــكل غري مشـــــروع وتعاقب على ذلك 

 ملدة ال تتجاوز السنتني وبغرامة ال تزيد عن مائيت دينار. 
ت رقم (145املادة ( حتظركما  • صنع أو اقتناء  1960) لعام 16) من قانون العقو

أو حيازة املواد املتفجرة أو امللتهبة واملنتجات السامة أو احملرقة أو األجزاء اليت تستعمل 
ألشـــــغال الشـــــاقة املؤقتة إذا كانت تســـــهيًال يف تركيبها أو صـــــنعها وتعاقب على ذلك 

ألمن العام.  ت اليت متس   الرتكاب اجلنا
ت اســــــــــــتخدام املواد 373) (370) (369) (368حتظر املواد ( • ) من قانون العقو

ت واملزارع  ألبنية ومركبات القطارات والســـــــــــــفن والطائرات والغا املتفجرة لإلضـــــــــــــرار 
ألشــــــــغال الشــــــــاقة املؤقتة، واألبنية غري املســــــــكونة واملزا رع املرتوكة وتعاقب على ذلك 

)، يف حالة وفاة إنســــــــان نتيجة اســــــــتخدام املواد املتفجرة، فإن 372وحبســــــــب املادة (
 العقوبة تكون األشغال الشاقة املؤبدة.  
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 التدابري اإلدارية واملؤسساتية:  . 2
مسؤولة عن تنظيم عمليات  يف السابق كانت املديرية العامة للدفاع املدين يف دولة فلسطني •

) لســـــــــنة 3) من قانون رقم (6الكشـــــــــف عن القنابل واأللغام اليت مل تنفجر مبوجب املادة (
 م بشأن الدفاع املدين.1998

أنشــــــــــئت إدارة هندســــــــــة املتفجرات كإحدى دوائر الشــــــــــرطة الفلســــــــــطينية  1999يف عام  •
لتعامل مع خملفات احلرب املتفجرة واألجســـــام املشـــــبوهة والعبوات  وختصـــــص هذه اإلدارة 

 الناسفة.   
اللجنة االســـــتشـــــارية  بتشـــــكيلاصـــــدر جملس الوزراء قرارا يقضـــــي   25/3/2012وبتاريخ  •

العليا ملكافحة األلغام واليت يرتأســـها وزير الداخلية و تضـــم يف عضـــويتها ممثلي اجهزة االمن 
اســــاســــية كجهة   ملكافحة األلغام املركز الفلســــطيين  و الوزارات ذات االختصــــاص و إنشــــاء

عمال املســـــــــح واإلزالة والتطهري تنفيذاً اللخمتصـــــــــة  و ادة لألفراد تفاقية األلغام املضـــــــــلقيام 
مباشـــــرة لتعليمات وزير الداخلية بصـــــفته رئيســـــا للجنة االســـــتشـــــارية لإلعمال الذي خيضـــــع 

زالة األلغام احللقة الوســــــــــيطة بني اللجنة االســــــــــتشــــــــــارية و يعترب املركز  اإلنســــــــــانية املتعلقة 
دف اإلشــــــــراف والرقابة على  لإلعمال اإلنســــــــانية واملنفذون من منظمات ومؤســــــــســــــــات 

 :من خاللالتنقيب عن األلغام وإزالتها عمليات 
� اجلودة من خالل الطاقم الفين املتخصــص لتحقيق مســتوى من  -  إجراء عمليات ضــب

الكفاءة واملهنية وتقليل حدوث أخطاء وتاليف النتائج غري مرغوب فيها كلما أمكن 
 ذلك.

أللغام من حيث طبيعتها ومناطق تواجده -  ا وكل إعداد الدراســات واألحباث املرتبطة 
ذا  ت وتقدمي النصح واملشورة للجهات املختصة  ا من بيا   اخلصوص.ما يتعلق 

مني ما يلزم من وســـائل  -  إعداد املشـــروعات وخط� العمل واإلشـــراف على تنفيذها و
 ذلك.وأدوات لتحقيق 

اختاذ ما يلزم من إجراءات ملتابعة املشــــــــــاريع التنفيذية الداعمة ســــــــــواء على املســــــــــتوى  - 
 األمم املتحدة إلزالة األلغام. جهازاإلقليمي والدويل السيما احمللي و 

     املختصة.اجلهات  إىلإعداد التقارير الفنية واإلدارية املختلفة وإحالتها  - 
   

ين  19بتاريخ التدابري القضــائية:  . 3 حكمت احملكمة الدســتورية لدولة  2017نوفمرب/تشــرين 
فلســـطني "بســـمو االتفاقيات الدولية على التشـــريعات الداخلية، حبيث تكتســـب قواعد هذه 
االتفاقيات قوة أعلى من التشـــــــــــــريعات الداخلية ". يعطي حكم احملكمة الدســـــــــــــتورية اتفاقية 
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زامياً وجيعل قواعدها تســــــــــمو على أي تشــــــــــريعات أو حظر األلغام املضــــــــــادة لألفراد طابعاً إل
ـا على أخـذ االتفـاقيـة بعني االعتبــار  قرارات إداريـة تتعـارض معـه، ويلزم مجيع احملـاكم بـدرجـا

 االتفاقية.ألعمال احملظورة مبوجب عند حبث ا
 

 االلغام املضادة لألفراد  خمزون-ء

ملكية أو حيازة دولة فلسطني وال حتت واليتها ال يوجد خمزون من األلغام املضادة لألفراد يف  . 4
ا بشكل غري الشرعي اإلسرائيلي، والذي يعيق دولة  وبسبب االحتالل آخر. او أو سيطر

ا على أرضها، فإنه ال ميكن التأكيد فيم إذا كان هنالك  فلسطني من ممارسة واليتها وسيطر
القدس الشرقية،  فيهاينية احملتلة، مبا أي خمزون من األلغام املضادة لألفراد يف األرض الفلسط

من قبل السلطة العسكرية وغريها من املنشآت املدارة  واملواقعاملستوطنات غري الشرعية  او
الحتالل  .القائمة 

 املضادة األلغام من املخزون ملصادرة قانونياً  إطاراً  1953 لعام) 13( رقم املفرقعات قانون يوفر . 5
 على املرخص املتفجرة املواد جر) 4( املادة توجب. االتفاقية مع متوائم حنو على لألفراد

 يستورده ما وجبميع صنعه من اليت املتفجرة املواد جبميع تفصيالت حيوي بسجل االحتفاظ
 تعطي كذلك.  حمله من املواد هذه من خيرجه ومبا فيه منها يبيعه وما حمله يودعه وما يشرتيه وما
 املادة أما. املواد هذه خمزون ومعاينة السجالت هذه مبعاينة احلق العدلية الضابطة) 9( املادة

 مناسباً  ترتئيه الذي املكان إىل املتفجرة املواد بنقل احلق املختصة السلطات تعطي فهي) 10(
 .  املواد هذه مصادرة أو/و
 

ا أو املنقولة لألغراض املسموح  األلغام-جيم    ااملضادة لألفراد احملتفظ 
ا. حتتفظ دولةال  . 6 لغام مضادة لألفراد لألغراض املسموح   فلسطني 
الو ترست ه(منظمة فلسطني للمنظمات العاملة يف جمال ازالة حقول االلغام  دولة مسحت . 7

زالة االلغام لألغراض  لألعمالالعاملية  بغرض  اليت متت إزالتهابنقل االلغام  االنسانية)املتعلقة 
لتجارب معرفة الية اتالف اللغم والكمية الالزمة من ( تدمريها او إلجراء جتارب املقصود 

ن تدمري االلغام اليت يتم العثور إذا )إلتالفهاملتفجرات  يتم  عليها دعت احلاجة لذلك علما 
 .يف اماكن خمصصة داخل احلقول
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ا حتتوي على الغام مضادة دال:    لألفراد:املناطق املعروف او املشتبه على ا

منطقة  16، كانت هناك 2012يف عام مت التحديد  أللغاممع بدء أعمال املركز املخصص  . 8
ا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد  ويبلغ جمموع مساحتها يف دولة فلسطني يعرف أ

 ) 1(أنظر إىل اجلدول يف ملحق رقم  ) مرتا مربعاً.604,634(
منطقة يشتبه يف احتوائها على األلغام موجودة على احلدود مع األردن وتبلغ  69هنالك  . 9

) مرتاً مربعاً، ومجيعها تقع حتت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي غري 18.510.889مساحتها (
 ) 2(انظر إىل ملحق رقم الشرعي. 

ا على أرضها، وبسبب تلك السيطرة اليت تعيق دول . 10 ة فلسطني من ممارسة واليتها وسيطر
فإنه ال ميكن التأكد فيم إذا كان هنالك أي مناطق إضافية قدمية أو جديدة يشتبه يف احتوائها 

وغريها من املناطق اليت القدس الشرقية،  فيهاعلى األلغام يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا 
ما يطلق عليه يف مناطق املستوطنات غري الشرعية و خاصة تسيطر عليها سلطات االحتالل، و 

 ملناطق العسكرية املغلقة. 
لذكر ان حقل حوسان  . 11 السلطة القائمة إسرائيل، مت تطهريه سابقاً من قبل  1ومن اجلدير 

الحتالل من دون الرجوع إىل دولة فلسطني وهلذا ال تتوفر أية معلومات عن ألية وطريقة 
 وخمرجات التطهري. 

 36مكون من  ، عملت دولة فلسطني على إعداد وتدريب طاقم فين2013 عام يف . 12
إسرائيل، يف إزالة األلغام حتت إشراف جهاز األمم املتحدة ملكافحة األلغام. إال أن  متخصص

الحتالل أعاقت عمليات اإلزالة ورفضت عمل طاقم إزالة األلغام  ،السلطة القائمة 
إلزالة العاملةامليدان. ولذلك فالفلسطيين يف   2014منذ العام  إن الطواقم الفنية املتخصصة 

شراف بعة ملنظمة دولية (هالو  هي طواقم ،طني احملتلةأرض دولة فلسيف  ترست) وذلك 
   املركز الفلسطيين ملكافحة األلغام. 

، متكنت دولة فلسطني من إعالن أن مخس مناطق يبلغ إمجايل 2017وخالل عام  . 13
مرتا مربعاً قد أصبحت مطهرة من األلغام ومل تعد خطرة بسبب وجود  194500  مساحتها

ا صاحلة للنشاط البشري العادي. مت تدمري ما  أو االشتباه يف وجود ألغام مضادة لألفراد، وأ
ت وذخائر منفجرة.67) لغما مضاد لألفراد و(796جمموعه ( (أنظر ملحق  ) مضاد للد

 ). 4وهنالك عدد من احلقول مل تنتهي فيها أعمال اإلزالة بعد. (أنظر ملحق رقم ). 3رقم 
وتعترب منطقة كنائس املغطس يف حمافظة أرحيا من أبرز املناطق اليت حتتاج إىل عمليات اإلزالة  . 14

 الكنائس جملس من بطلب الكنائس اراضي بتطهري فلسطني وتقوم دولةوتطهري األراضي 
 ) 5أنظر ملحق رقم ( فلسطني. يف االعلى
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ا التمويلية والنتائج املتوقعة  . 15 ميكن لدولة فلسطني توفري مقرتح مشروع مفصل يبني احتياجا
. ويف حال توافر الدعم الالزم من 5للمهتمني بدعم جهودها الرامية إىل إمتام تنفيذ املادة 

اية عام    .2020املتوقع ان تنتهي اعمال االزالة مع 
تسري عمليات توعية السكان مبخاطر األلغام يف دولة فلسطني بشكل موازي مع عمليات  . 16

ا حتتوي على الغام مضادة لألفراد او يشتبه اإلزالة.  مت تعليم كل املناطق اليت تعرف على ا
حتوائها على هذه األلغام، ووضعت عالمات حتذير بثالث لغات (العربية واالجنليزية 

إلضافة لذلك تقوم فرق التوعية والعربية) ويتم  صيانة وتبديل العالمات بشكل دوري و
رات منظمة للمناطق االكثر عرضة للخطر لتجنيبهم املخاطر النامجة عن االلغام واملخلفات  بز

ت يف صفوف املواطنني.   احلربية. وامثرت هذه اجلهود املبذولة يف تقليل عدد االصا
يف نشاطات التوعية مبخاطر االلغام واملخلفات احلربية يف جهوداً  وقد بذلت دولة فلسطني . 17

. ذلك رغم )6(أنظر ملحق رقم  خمتلف احملافظات الفلسطينية وملختلف الشرائح السكانية
قلة االمكانيات املادية والكوادر البشرية املؤهلة هلذه العملية املهمة وقلة االمكانيات اللوجستية 

 الالزمة إلمتام هذه احلمالت. 
يف قطاع غزة، عمل جهاز األمم املتحدة ملكافحة األلغام على نشاطات التوعية من خملفات  . 18

 ) 7احلرب املتفجرة. (انظر ملحق رقم 
سيسعى املركز الفلسطيين  األلغام، ملكافحة الفلسطيين للمركز االسرتاتيجية اخلطة وحبسب . 19

 نشاطات إمتام أجل من الكادر وتوظيف واللوجسيت املايل الدعم توفري علىملكافحة األلغام 
 ومناطق األلغام حلقول احملاذية الفلسطينية التجمعات سكان من% 60 عن يقل ال ما توعية
 عام يف% 85 عن يقل ال ما وتوعية ،2019 عام حبلول اإلسرائيلي االحتالل قوات تدريب

2020. 
 

 لألفراد:التقنية لأللغام المضادة  الخصائص-هاء

األلغام يف املناطق امللوثة واحلقول اليت يتم العمل على تطهريها يف دولة ن من وجد نوعاي . 20
 فلسطني:

 ضغ� التشغيل وزن املادة املتفجرةالوزنمكان الصناعةالطراز

M35غرام  100غرام158بلجيكا كغم  5-14   

SARDIN األردن (مل يصادف بعد يف أي
مج آخر يف مجيع أحناء  بر

غرام  100غرام300 كغم   2-3   



8 
 

العامل. مل يكن يُعرف إال القليل
عن هذا النوع من االلغام حىت 
 مت اكتشافها يف حقول الغام). 

 
ا واليتها ممارسة من فلسطني دولة يعيق والذي اإلسرائيلي، االحتالل بسبب . 21  على وسيطر

 ميكن ال فإنه االتفاقية، يف طرفاً  ليست ،الحتالل القائمة السلطةإسرائيل،  وألن أرضها،
 الفلسطينية األرض يف قبلها من واملزروعة واملخزنة املستخدمة لأللغام التقنية اخلصائص كيد
 غري املستوطنات يف خمزنة تكون قد اليت تلك يشمل ومبا الشرقية القدس فيها مبا احملتلة،
 .املغلقة العسكرية واملناطق العسكرية ملواقعوا الشرعية
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 او الغاء تكليفها بذلك االنتاج  مرافق انتاج االلغام املضادة لألفراد اىل نشاط اخر حتويل-واو

أو هذه املسألة ال تنطبق حيث إن دولة فلسطني مل تنتج أبدا ألغاما مضادة لألفراد. ومل يكن يف ملكية  . 22
ا أية مرافق إلنتاج األلغام. مع ذلك، بسبب االحتالل  حيازة دولة فلسطني وال حتت واليتها أو سيطر
اإلسرائيلي، فإنه ال ميكن التأكيد فيم إذا كان هنالك أي مرافق إلنتاج األلغام املضادة لألفراد األرض 

يت قد تكون موجودة يف املستوطنات غري الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، مبا يشمل املرافق ال
 العسكرية واملنشآت األخرى. واقع الشرعية اإلسرائيلية وامل

 
 الضحا مساعدة-زاي

ت عن الضحا   (أ) بيا
ت األفراد بسبب  مت تسجيل . 23 األلغام املضادة لألفراد أو غريها من املتفجرات من خملفات احلرب إصا

فق� يف احملافظات الشمالية. أما يف احملافظات اجلنوبية (قطاع غزة) فقد وثق جهاز األمم املتحدة ملكافحة 
 األلغام ضحا املتفجرات من خملفات احلرب.  

افظات الشمالية يف دولة فلسطني إىل تصل عدد حاالت ضحا االلغام واملخلفات احلربية يف احمل . 24
) حالة. واستناداً إىل املسح االجتماعي الذي قام به املركز الفلسطيين ملكافحة االلغام مت توثيق 1000(
    ) 9و 8(أنظر مالحق  ) حالة ما بني جريح وقتيل.350(
جريح من ضحا  100قتيل و 17وحبسب جهاز األمم املتحدة ملكافحة األلغام، فقد مت توثيق  . 25

. 2017-2014املتفجرات من خملفات احلرب يف احملافظات اجلنوبية (قطاع غزة) يف الفرتة الواقعة بني 
 ). 10(انظر ملحق 

من املرجح وجود ضحا غري مباشرين بسبب حقول األلغام واليت ختضع مجيعها لسيطرة إسرائيل،  . 26
الحتالل. إال أنه ال  كيد عدد األفراد واجلماعات الذين ال يستطيعون ممارسة السلطة القائمة  ميكن 

حلركة وممارسة احلق يف الوصول إىل مكان العمل مبا يشمل الرعي  م اليومية االعتيادية وممارسة احلق  حيا
والزراعة. وذلك بسبب السياسات الشاملة املتبعة ضد املدنيني الفلسطينيني خللق بيئة صعبة جتربهم على 

حلركة عن الن زوح، (على سبيل املثال: مصادرة األراضي، إعالن مناطق عسكرية مغلقة، إعاقة احلق 
إلضافة  م من دخول أراضي الرعي والزراعة، اخل). هذا  طريق احلواجز العسكرية وجدار الفاصل، حرما

ن مل يتمكنوا من على غزة والذي 2014إىل الضحا غري املباشرين لبقا احلرب املتفجرة بعد عدوان 
م وإعادة ت تتعلق مبصابني  واجلداول التاليةاإلعمار قبل إزالة هذه املخلفات  العودة إىل بيو تبني بيا

 احلربية الغري منفجرة. ومصابني املخلفاتااللغام 
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  :االهداف
اية عام  • سيكون املركز الفلسطيين ملكافحة االلغام قد وسع من نطاق تغطيته يف مجع  2019حبلول 

ت وادارة املعلومات بشأن االفراد الذين قتلوا او اصيبوا من االلغام او املخلفات احلربية لتشمل  البيا
% االفراد 75قارب سينتهي املركز من مجع معلومات ما ي 2020وحبلول مجيع احملافظات الشمالية 

 الذين قتلوا او اصيبوا من االلغام او املخلفات احلربية.
تقوم وحدة اإلسعاف والطوارئ يف وزارة احلصة الفلسطينية بتسجيل املصابني بسبب االحتالل بشكل  •

"األلغام املضادة لألفراد/املتفجرات األخرى من خملفات احلرب" كأحد  عام ومل يتم حىت األن إدراج
ت، إال أنه سيتم العمل على ذلك. أسباب   اإلصا

سيتم العمل على إجراء دراسات خبصوص الضحا غري املباشرين حلقول األلغام وكافة التجمعات  •
 . السكانية الفلسطينية احملاذية هلذه احلقول

 
 الرعاية الطبية(ب) 

سواء يف  املخلفات احلربيةتتحمل دولة فلسطني كافة تكاليف الرعاية الطبية ملصايب األلغام أو  . 27
 . املستشفيات احلكومية أو اخلاصة

بشأن حقوق ذوي اإلعاقة على أن تتحمل وزارة  1999) لعام 4) من قانون رقم (10/2تنص املادة ( . 28
التنمية االجتماعية مسؤولية رعاية املصاب يف اجملال الصحي، مبا يشمل تشخيص وتصنيف درجة اإلصابة 

 ية والعالجية. وتقدمي اخلدمات الوقائ
تعترب كل من وزارة الصحة ووزارة التنمية االجتماعية أعضاء يف اللجنة االستشارية ملكافحة األلغام حبيث  . 29

يتم التنسيق بني املركز الفلسطيين ملكافحة األلغام والوزارات على دراسة موضوع تطوير الرعاية الصحية 
 ملصايب األلغام وخملفات احلرب املتفجرة.

 األهداف
على هدف ضمان توافر ووصول  2022-2017تنص اخلطة االسرتاتيجية الصحية الوطنية لألعوام 

اخلدمات الصحية التشخيصية والعالجية إىل الفئات املهمشة كالفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء 
حملاذية للجدار واملسنني واألطفال وسكان املناطق املهمشة الذين يقطنون يف املناطق احلدودية واملناطق ا

لتوافق مع هذه اخلطة سيتم العمل على أن وصول اخلدمات  واملناطق املسماة (ج) والتجمعات البدوية. و
 الصحية للضحا املباشرين وغري املباشرين لأللغام واملخلفات احلربية املتفجرة.      
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لعالج  (ج) إعادة  الطبيعيالتأهيل 

بشأن حقوق ذوي اإلعاقة على أن مسؤولية دولة  1999) لعام 4) من قانون رقم (5تنص املادة ( . 30
شكاله املختلفة لذوي اإلعاقة، على أن يتم إعفائهم كامًال من نفقات التأهيل  فلسطني بتقدمي التأهيل 

 إذا كانوا من ضحا االحتالل (مبا يشمل ضحا األلغام وخملفات املتفجرات) 
ت الناجتة ال ي . 31 هيل اإلصا عن املخلفات احلربية او وجد يف دولة فلسطني اطباء متخصصني يف إعادة 

لعدد الكايف  خلربات املطلوبةاأللغام  دة هذا العدد من  وهناك ضرورةلتغطية احلاالت املتضررة  و لز
 والنوع.حيث الكم 

ألطراف الصناعية، يعمل على تقدمي يوجد يف احملافظات اجلنوبية (قطاع غزة) مركز متخصص يف ا  . 32
مج الدبلوم املتخصص يف جمال األطراف الصناعية  اخلدمات لذوي اإلعاقة واملصابني. ويدير هذا املركز بر

 الذي يشمل تدريبهم يف مراكز دولية متخصصة خارج دولة فلسطني.   
  األهداف 
اية  • سيس مركز للعالج الطب 2020دف دولة فلسطني يف  لتعاون مع إىل  يعي يف فلسطني 

  الشركاء الدوليني. 
دف إىل إنشاء مصنع أطراف صناعية (يف احملافظات الشمالية) لتوفري أطراف لذوي االعاقة    • كما 

 مبا فيهم ذوي االصابة من االلغام واملخلفات احلربية. 
  

  الدعم النفسي (د) 

ت النفسية وبعضهم ال يعلم حباجته إىل املشورة  . 33 يعاين ضحا األلغام واملخلفات احلربية من االضطرا
 النفسية، واألخرون ال يستطيعون احلصول على هذه املساعدة. 

ت يف الوضع املادي جلهات حكومية اليت بدورها  . 34 يتم حتويل ضحا األلغام الذين يعانون من صعو
 تخصصني لتقدمي العالج. حتوهلم اىل اطباء م

مج دعم نفسي لألشخاص الذين برتت أطرافهم نتيجة  . 35 يوجد يف مركز األطراف الصناعية يف غزة بر
 للمرض أو العدوان املتكرر على قطاع غزة. 

 يقدم اهلالل األمحر الفلسطيين خدمات الدعم النفسي للمصابني من قبل قوات االحتالل.   . 36
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    هداف:األ

ت االلغام    ةواملخلفات احلربيإنشاء مركز متخصص لتوفري العالج النفسي للناجني من اصا
  

  :دماج االقتصادياإل(ه) 

على ضمان حق ذوي اإلعاقة  1999) لعام 4) من قانون املعاقني الفلسطيين رقم (10/4تنص املادة ( . 37
ا وعلى أساس مبدأ تكافؤ  اللتحاق يف مرافق التأهيل والتدريب املهين حسب القوانني واللوائح املعمول 

ستيعاب عدد الفرص وتوفري برامج التدريب املهين للمعوقني، إلزام املؤسسات احلكومية وغ ري احلكومية 
ا يتناسب مع طبيعة العمل يف تلك املؤسسات مع 5من املعوقني ال يقل عن  % من عدد العاملني 

جعل أماكن العمل مناسبة الستخدامهم، تشجيع تشغيل املعوقني يف املؤسسات اخلاصة من خالل خصم 
م من ضريبة الدخل لتلك املؤسسات".   نسبة من مرتبا

على أن يلتزم صاحب العمل  2000) لعام 7) من قانون العمل الفلسطيين رقم (13ة (تنص املاد . 38
عمال تتالءم مع إعاقتهم وذلك بنسبة ال تقل عن ( %) 5بتشغيل عدد من العمال املعوقني املؤهلني 

 من حجم القوى العاملة يف املنشأة.
يع ضحا االحتالل من الشهداء تعمل مؤسسة رعاية الشهداء واجلرحى على حتقيق العيش الكرمي جلم . 39

واجلرحى الفلسطينيني، مبا يشمل مصايب األلغام وبقا احلرب املتفجرة. وذلك من خالل تقدمي اخلدمات 
 والربامج االجتماعية والصحية والتعليمية والتأهيلية التنموية. 

   االحتالل. قوات قبل من للمصابني النفسي الدعم خدمات الفلسطيين األمحر اهلالل يقدم . 40

 
 األهداف:    

ذوي اإلعاقة يف املؤسسات العامة حسب ما تطوير نظام واضح ومنجز لتنظيم عملية توظيف  •
   2022-2017نصت عليه االسرتاتيجية الوطنية للخدمة املدنية لألعوام 

ضرورة تفعيل الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص من أجل تطوير خدمات تشغيل الباحثني  •
عمل من ذوي االحتياجات اخلاصة حسب ما نصت عليه اخلطة االسرتاتيجية لوزارة العمل  عن

   2020-2018لألعوام 
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ت أجندة  • تعترب األولوية السابعة اخلاصة بتحقيق العدالة االجتماعية وسيادة القانون إحدى أولو
من فقر . تندرج حتت هذه األولوية هدف احلد 2022-2017السياسات الوطنية لألعوام 

 الفئات املهمشة مبا يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  ياالدماج االجتماع(و) 

تعمل مؤسسة رعاية الشهداء واجلرحى على حتقيق العيش الكرمي جلميع ضحا االحتالل من الشهداء  . 41
واجلرحى الفلسطينيني، مبا يشمل مصايب األلغام وبقا احلرب املتفجرة. وذلك من خالل تقدمي اخلدمات 

 والربامج االجتماعية والصحية والتعليمية والتأهيلية التنموية. 
لقيام حبمالت  1999) لعام 4) من قانون رقم (10/5تنص املادة ( . 42 على أن تتكفل دولة فلسطني 

توعية اجلماهري حول اإلعاقات جبميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات، ونشر اإلرشادات العامة 
دف تقومي اجملتمع لذوي اإلعاقة ودجمه.   والوعي 

بشأن ذوي اإلعاقة على أن يتم توفري فرص  1999لعام ) 4) من قانون رقم (10/4تنص املادة ( . 43
ضة والرتويح لذوي اإلعاقة وذلك مبواءمة املالعب والقاعات واملخيمات والنوادي ومرافقها وتزويدها  الر
ضية وطنية ودولية وأن يتم  ألدوات واملستلزمات الضرورية، ودعم مشاركة ذوي اإلعاقة يف برامج ر

 %.50عوقني إىل األماكن الثقافية والرتفيهية واألثرية احلكومية بنسبة ختفيض رسوم دخول امل
 

 األهداف 
ضية مبا يتالءم مع احتياجات األشخاص من ذوي اإلعاقة، وتطوير قطاع الر  ضة هيل األندية الر

ألشخاص ذوي اإلعاقة حسب ما نصت عليه االسرتاتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيين  اخلاص 
 .2022-2017عوام لأل

 

  التنسيق(ز) 

هو اجلهة احلكومية يرتأس املركز الفلسطيين ملكافحة األلغام اللجنة الوطنية االستشارية ملكافحة األلغام و  . 44
 التفاقية. ات دولة فلسطني مبا يتعلق الرمسية املسؤولة عن تنفيذ التزام

من وزارة اخلارجية من خالل وفود مشرتكة  التفاقيةيف االجتماعات الدولية املتعلقة متثل دولة فلسطني  . 45
 .واملغرتبني واملركز الفلسطيين ملكافحة األلغام. 
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ترتأس وزارة اخلارجية واملغرتبني اللجنة الوطنية (الوزارية) الدائمة ملتابعة انضمام دولة فلسطني للمعاهدات  . 46
هذه اللجنة على متابعة تنفيذ املعاهدات  ، حيث تعمل2014واملواثيق الدولية واليت مت إنشاؤها يف عام 

 اليت انضمت إليها دولة فلسطني من بينها اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد. 
ملعاهدات واملواثيق ءترتأس وزارة العدل اللجنة الوطنية ملوا . 47 ا يف دولة فلسطني  مة التشريعات املعمول 

مل هذه اللجنة على موائمة التشريعات السارية يف دولة . وستع2017الدولية واليت مت إنشاؤها يف عام 
 فلسطني مع اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، مبا يشمل إصدار تشريع جديد. 

نضمت دولة فلسطني إىل عدد من االتفاقيات املتعلقة حبقوق ضحا األلغام وخملفات احلرب املتفجرة ا . 48
إلعاقة، اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، الربوتوكول اخلامس كاالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي ا

 اخلاص مبخلفات احلرب املتفجرة من اتفاقية حظر أو حتييد أسلحة تقليدية معينة. 
 

  املشاركة(ح) 

نضمت دولة فلسطني إىل عدد من االتفاقيات املتعلقة حبقوق ضحا األلغام وخملفات احلرب املتفجرة ا . 49
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، الربوتوكول اخلامس  كاالتفاقية الدولية

 ر أو حتييد أسلحة تقليدية معينة.اخلاص مبخلفات احلرب املتفجرة من اتفاقية حظ
     األهداف  

 ) من االتفاقية الدولية حلقوق35تسليم التقرير الوطين األول لدولة فلسطني املقدم مبوجب املادة ( •
 األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اللجنة اخلاصة بتنفيذ االتفاقية يف جنيف.

قيام اللجنة الوطنية الوزارية الدائمة ملتابعة انضمام دولة فلسطني للمعاهدات واملواثيق الدولية مبتابعة   •
توصيات اللجنة اخلاصة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك لتحسني تنفيذ االتفاقية خاصة 

شراك األشخاص ذوي اإلعاقة بعملية صنع القرار.     ألوجه اليت تتعلق 
  

  تعاون واملساعدة ال(ط) 

. مكان دولة فلسطني  . 50 زالة األلغام ومساعدة الضحا  تبادل اخلربات و/أو التجارب فيما يتعلق 
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  األخرى ذات الصلة   املعلومات-حاء
  ة عقبات يف جمال تنفيذ االتفاقية:تواجه دولة فلسطني عد

 نقص الكوادر البشرية يف عمليات املسح واإلزالة والتطهري ويف جمال التوعية.  •
ت االلغام واملخلفات احلربية.  •  نقص للطواقم الطبية املتخصصة يف جمال معاجلة اصا
 نقص الطواقم الطبية املتخصصة يف العالج النفسي يف املتشفيات احلكومية اليت تعاجل املصابني.  •
دوات الالزمة املستخدمة يف عمليات املسح واإلزالة والتطهري، واملواد املستخدمة يف نقص املعدات واأل •

 جمال التوعية. 
ا على أرضها  • االحتالل اإلسرائيلي، والذي يعيق حكومة دولة فلسطني من ممارسة واليتها وسيطر

  وممارسة عمليات املسح واإلزالة والتطهري. 
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   :)1ملحق رقم (

ا حتتوي على الغام مضادة لألفراد ومت مسحها مسح غري تقين.     املناطق املعروف 

  

  

  

  

  

  

  

  

District Period of 
Operations 

Task's 
name 

Est.Plant 
Date  

 
minefield 
number 

Total 
square 
meters 
of the 

polygon 

Cleared 
square 
meters  

Uncleared 
square 
meters  

Status No. AP AP Type x y 

Hebron 

23.3- 
6.11.2016 

Um 
Daraj 1956= 238 32,948 32,948              

-  Completed 23 Sardine x=713524.736 y=3481053.229 

15.1-
1.6.2017 Surif 

1956=
  

11,900 11,900
             

-  Completed 8 
Sardine x=696452.501 

y=3502504.902 

Bethlehem 9.6.2015-
19.1.2016 

Hussan 
2 1965= 

244 
23,265 23,265 

             
-  Completed 

197 
 M35 
and 
Sardine x=702808.54 

y=3509845.29 

Qalqiliya 2.4.2014-
18.11.2015 

a-Nabi 
Elyas 1965= 267 62,844 62,844 

             
-  Completed 493 M35 x=709173.508  y=3586853.869 

Jenin 

6.6.2015-
1.10.2017 

Deir 
Abu-
Da'if 1967=

255 
23,527 23,527

             
- Completed

76 M35 
x=720911.505  

y= 
3593084.80333  

9.10-
16.11.2017 Arraba 

1965=
80             

14,172  3,049 11,123

2018 
Winter 
Ops 3 M35 x=709173.508  y=3586853.869 

26.11.2017-
16.1.2018 Qabatiya 

1965= 
81a             

11,100  2,888 8,212 

2018 
Winter 
Ops 3 M35 x=716258.968 

y=3587431.994 

22.1.2018- Yabad 
1965= 

265             
48,402      

-   48,402 

2019 
Winter 
Ops 4 M35 x= 704628.8439    y= 3592753.783   

Tul 
Kareem   Nur a-

Shams 1965= 266 37,810 
    

-   37,810 
Future 
Task unknown unknown x= 696319.4431 

y= 
3577627.52141   

Qalqiliya   Jinsafut 
1 1965= 266 37,810 

    
-   37,810 open unknown unknown x=699991.227197  y=3563229.8472 

    Jinsafut 
2 1965= 266 66,726 

    
-   66,726 open unknown unknown x=699,008.326 y=3,562,677.653 

    Jinsafut3 1965= 266 39,196
    

-   39,196 open unknown unknown x=699,116.277 y=3,562,203.518

Ramallah   Yallo 1 1965= 266 104,226
    

-   104,226 open unknown unknown x=691,802.297 y=3,523,113.105

Ramallah   Yallo 2 1965= 266 85,708
    

-   85,708 open unknown unknown x=688,891.874 y=3,523,443.835

Bethlehem   Hussan 
1 1965= 266 5,000

    
5,000.00 completed unknown unknown x=703,014.038 y=3,509,652.401

TOTALS     604.634   
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  ):2ملحق رقم (

  االردن واليت يشتبه بوجود الغام مضادة لألفراد فيهااملناطق احلدودية مع  
  2المساحة/م  المنطقة  المحافظة  رقم الحقل

WB_MF-212  7026664  النويعمة  اريحا  
WB_MF-211  808236  النويعمة  اريحا  
WB_MF-210  60253  النويعمة  اريحا  
WB_MF-209  611048  النويعمة  اريحا  
WB_MF-208  122385  النويعمة  اريحا  
WB_MF-207  84827  النويعمة  اريحا  
WB_MF-236  22246  العوجا  اريحا  
WB_MF-206  1138334 العوجا  اريحا  
WB_MF-205  33892 العوجا  اريحا  
WB_MF-204  109541 العوجا  اريحا  
WB_MF-203  28464 العوجا  اريحا  
WB_MF-202  73159 العوجا  اريحا  
WB_MF-201  462388 العوجا  اريحا  
WB_MF-200  65583 العوجا  اريحا  
WB_MF-199  296507 العوجا  اريحا  
WB_MF-198  148565 العوجا  اريحا  
WB_MF-196  1084617 العوجا  اريحا  
WB_MF-195  84453  عقربا  اريحا  
WB_MF-194  43522 عقربا  اريحا  
WB_MF-197  18666 عقربا  اريحا  
WB_MF-193  98295 عقربا  اريحا  
WB_MF-192 142246 عقربا  اريحا  
WB_MF-191  293217 عقربا  اريحا  
WB_MF-190  79398 عقربا  اريحا  
WB_MF-189  172125 عقربا  اريحا  
WB_MF-188  79041 عقربا  اريحا  
WB_MF-187  54738 غور الفارعة  اريحا  
WB_MF-186  85582 غور الفارعة  اريحا  
WB_MF-185  52205 غور الفارعة  اريحا  
WB_MF-184  الفارعةغور   اريحا  47156  
WB_MF-183  88454 غور الفارعة  اريحا  
WB_MF-182  186457 غور الفارعة  اريحا  
WB_MF-181  56785 غور الفارعة  اريحا  
WB_MF-180  87350 غور الفارعة  اريحا  
WB_MF-179  85656 غور الفارعة  اريحا  
WB_MF-178  162227 غور الفارعة  اريحا  
WB_MF-177  37727 غور الفارعة  اريحا  
WB_MF-176  34385 غور الفارعة  اريحا  
WB_MF-175  23942 غور الفارعة  اريحا  
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WB_MF-174  33403 غور الفارعة  اريحا  
WB_MF-173  546621 طوباس  اريحا  
WB_MF-172  29753 طوباس  اريحا  
WB_MF-171  54678 طوباس  اريحا  
WB_MF-170  374445 طوباس  اريحا  
WB_MF-169  302605 طوباس  اريحا  

  
WB_MF-168  67741 طوباس  طوباس  
WB_MF-167  291839 طوباس طوباس  
WB_MF-166  81318 طوباس طوباس  
WB_MF-165  545988 طوباس طوباس  
WB_MF-164  34603 طوباس طوباس  
WB_MF-163  28320 طوباس طوباس  
WB_MF-162  32266 طوباس طوباس  
WB_MF-161  19519 طوباس طوباس  
WB_MF-160  59166 طوباس طوباس  
WB_MF-159  88482 طوباس طوباس  
WB_MF-158  66879 طوباس طوباس  
WB_MF-157  38983 طوباس طوباس  
WB_MF-156  113305 طوباس طوباس  
WB_MF-155  314076 طوباس طوباس  
WB_MF-154  386321 طوباس طوباس  
WB_MF-153  39327 طوباس طوباس  
WB_MF-152  36694 طوباس طوباس  
WB_MF-151  331171 طوباس طوباس  
WB_MF-150  108082 طوباس طوباس  
WB_MF-149  294968 طوباس طوباس  

 18.510.889  المساحة الكلية
 متر مربع

18.510889
 كيلو متر مربع

18511  
  دونم
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  ):3ملحق رقم (

  2017احملررة خالل عام احلقول 
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   :)4ملحق رقم (

  احلقول اليت مل تنتهي فيها أعمال اإلزالة 
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 )5ملحق رقم (

  أراضي املغطس 

 (مت اجنازه)
 نعم/ال/ جاري العمل

اسم الكنيسة  مساحة املباين املساحة الكلية

880 10.896 مت اجنازه الكنيسة االثيوبية

518 19.367 مل يتم البدء الكنيسة الرومانية

196 24.292 مل يتم البدء الكنيسة القبطية

327 9.890 مت اجنازه الكنيسة الفرنسسكانية

44 10.133 مت اجنازه نية الكنيسة اليو

145 12.796 جاري العمل الكنيسة الروسية

303 12.241 مل يتم البدء نية الكنيسة السر

االرمانية 9.571 مل يتم البدء

 109.186 اجملموع
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  ) 6(ملحق رقم 
 النشاطات التوعوية  

  
س واالغوار الشمالية  •  �افظة طو

حجم  نوع املادة التوعوية املساعدة العمرية)(الفئةنوع الشرحية اسم املنطقة
 الشريحة

عدد مرات 
 التكرار

 التغطية االعالمية

)16-12طالب مدارس (  قرية كردلة  

)55-15شريحة مختلطة (  

 حماضرة (شرح)
  شرائح عرض الكرتونية 

  صور توضيحية
  منشورات توعوية

 –مواد دعائية (تيشريت 
  اقالم ) -اساور

 

50  
80  

2   

)16-10طالب مدارس (  قرية بردلة  حماضرة (شرح) 
  شرائح عرض الكرتونية

  صور توضيحية 
  منشورات توعوية

 –مواد دعائية (تيشريت 
  اقالم)-اساور

 

40 1  

سكان مضارب بدوية (شرحية   عاطوف
  )60-15( خمتلطة)

  حماضرة ارجتالية 
صور توضيحية منشورات 

  توعوية

30 

 

 

 

1  
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 �افظة اخلليل 
نوع املادة التوعوية  نوع الشرحية ( الفئة العمرية)اسم املنطقة

 املساعدة

حجم 
 الشريحة

عدد مرات 
 التكرار

 تغطية اعالمية

ام الدرج 
(يطا)

مختلطة) (شريحةبدو رحل   

)14 – 60(  

 

لوحات مصورة
منشورات توعوية 

30 
 
 

1  

 –مواد دعائية (تيشريت
  اقالم)-اساور

 

 

 

  شرائح عرض الكرتونية )16-14طالب مدارس (  تياسري
  صور توضيحية

  حماضرة 

50 1  

(جتمع الفارسية 
 مضارب بدوية)

    خمتلطة) بدو رحل (شرحية
 )14-60(  

 لوحات مصورة
  منشورات توعوية 

 –مواد دعائية (تيشريت 
  اقالم)-اساور

 

70 1  

ليوم العاملي للتوعية   )70- 12شرحية خمتلطة (  قرية العقبة احتفال 
واملخلفات مبخاطر االلغام 

   احلربية

تلفزيون فلسطين  1 300
 اليوم.

وكالة معا 
 االخبارية.

فلسطين.تلفزيون   
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 –مواد دعائية (تيشريت  
اقالم)-اساور

 

 

ام الدرج 
(يطا)

)16 -01طالب مدارس ( حماضرة (شرح) 
شرائح عرض الكرتونية

صور توضيحية 
منشورات توعوية

 –مواد دعائية (تيشريت 
اقالم ) -اساور

40 1  

 صوريف

 
)15-10طالب مدارس (  

حماضرة (شرح)
شرائح عرض الكرتونية

صور توضيحية 
منشورات توعوية

 –تيشريت مواد دعائية (
اقالم ) -اساور

 

 

50 

 

 

1 

 

 

 

 �افظة بيت حلم  •
حجم  نوع املادة التوعوية املساعدة نوع الشرحية ( الفئة العمرية)  اسم املنطقة

 الشريحة
عدد مرات 

 التكرار
التغطية 
 االعالمية
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مختلطة    بيت حلم احتفال اليوم العاملي للتوعية  
 واملخلفات مبخاطر االلغام 

  احلربية 

تلفزيون   1  150
  فلسطني

  
وكالة معا 
  االخبارية

قرية جب 
  الذيب 

 حماضرة (شرح) طالب مدارس 
  شرائح عرض الكرتونية

  صور توضيحية 
  منشورات توعوية

 –مواد دعائية (تيشريت 
  اقالم ) -اساور

  

15 1    

 حوسان

 
 طالب مدارس

 حماضرة (شرح)
  شرائح عرض الكرتونية

  صور توضيحية 
30 

 

1 

 

 

 

 

بلس  •  �افظة 
حجم   نوع املادة التوعوية املساعدة العمرية)(الفئةنوع الشرحية اسم املنطقة

 الشريحة
 عدد مرات التكرار

)17-10طالب مدارس (  قرية بورين   حماضرة (شرح) 
  شرائح عرض الكرتونية

  صور توضيحية 
  منشورات توعوية

70  1  
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-اساور –مواد دعائية (تيشريت 
  اقالم)

  
 

 

 �افظة قلقيلية  •
نوع املادة التوعوية  نوع الشرحية ( الفئة العمرية) اسم املنطقة

  املساعدة

 عدد مرات التكرار حجم الشريحة

)15-10(طالب مدارس   عزون   حماضرة (شرح) 
  شرائح عرض الكرتونية

  صور توضيحية
  منشورات توعوية

 –مواد دعائية (تيشريت 
  اقالم)-اساور

  

30  1  

قرية النيب 
  الياس

)15-10(طالب مدارس    حماضرة (شرح) 
  شرائح عرض الكرتونية

  صور توضيحية
  منشورات توعوية

 –مواد دعائية (تيشريت 
  اقالم ) -اساور

  

20  1  
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 �افظة طولكرم  •
نوع املادة التوعوية  نوع الشرحية ( الفئة العمرية) اسم املنطقة

  املساعدة

 عدد مرات التكرار حجم الشريحة

)15-10(طالب مدارس   جيوس    حماضرة (شرح) 
  شرائح عرض الكرتونية

  صور توضيحية 
  منشورات توعوية

 –مواد دعائية (تيشريت 
  اقالم)-اساور

  

25  1  
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  ) 7ملحق رقم (

  نشاطات التوعية يف قطاع غزة 

  

 السنة 2015 2016 2017 2018

 
120 

 
1049 

 
1775

 
657 

 
عدد 
 اجللسات

100 5236 4937 5637  نساء

532 8734 9219 5637  رجال

361 13088 16092 5637  فتيات

 فتيان 5637 17451 14227 993

659 41285 47699 22548  اجملموع
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  ) 8ملحق رقم (

ت مصايب األلغام    بيا

  المجموع  االوالد   الرجال  الفتيات  النساء  السنة
1952-1955      2  -  2  
1957        1  1  
1966      1    1  
1967      2  5  7  
1968      2    2  
1970-1972        2  2  
1973  1    1    2  
1974-1975  2        2  
1976      1  1  2  
1977-1978-
1979  

      8  8  

1980      1  1  2  
1982      4  2  6  
1984        2  2  
1985      2    2  
1986        1  1  
1988      2  2  4  
1989      4    4  
1990        2  2  
1992      1    1  
1993        2  2  
1994      2    2  
1995  1        1  
1996  2  3    1  6  

-1998-1905       2  2  
2001        1  1  
2002      3    3  
2003      4  5  9  
2004        1  1  
2006      1  1  2  
2014        1  1  
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  ) 9ملحق رقم (

  معلومات مصايب بقا احلرب املتفجرة 

  المجموع  االوالد   الرجال  الفتيات  النساء  السنة
1923      2    2  
1938      1    1  
1947    1    3  4  
1966        1  1  
1967      1  1  2  
1968  3    2  5  10  
1969        1  1  
1970      1    1  
1971-1972        2  2  
1974  1        1  
1975      2  1  3  
1976      1    1  
1978-1979-
1980  

      4  4  

1982    1  1  5  7  
1983-1985        9  9  
1986    1    6  7  
1988      1  1  2  
1989        4  4  
1990      2  3  5  
1991        2  2  
1992-1993      5  2  7  
1994  3    1  2  6  
1995-1996      4  7  11  
1997-1998        4  4  
1999    1    2  3  
2000-2001      1  3  4  
2002    1  6  29  36  
2003-2004      2  47  49  
2005    4  3  8  15  
2006  1    3  10  13  
2007-2008-
2009-2011-
2012  

    5  12  17  

2013-2014      3  12  15  

2015-2016-
2017  

    8  9  17  
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  ) 10ملحق رقم (

   املصابني يف غزة معلومات 

ضحايا المخلفات 
الحربية الغير 

  منفجرة

2014  2015  2016  2017  2018  
 

  0  12  6  18  10  الحوادث

  4  24  8  61  48  جرحى

  6  2  1  7  2  نساء

  0  12  3  23  26  رجال

  1  2  1  9  6  فتيات

  0  8  3  22  14  فتيان

  5  0  1  6  10  قتلى

  0  0  0  1  0  نساء

  0  0  0  5  9  رجال

  0  0  0  0  0  فتيات

  0  0  1  0  1  فتيان
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  ) 11ملحق رقم (

  ) 2022-2017نسخة عن اخلطة االسرتاتيجية ملكافحة األلغام (

  

  


