




يعترب «مركز جنيف الدويل لأن�ص ��طة اإزالة الألغام للأغرا�ض الإن�ص ��انية» ( )GICHDمنظمة خرباء
دولي ��ة مق ّرها �صوي�ص ��را ،تعمل على اإزال ��ة الألغام واملواد املتفجرة من خملف ��ات احلرب وغريها من
الأخط ��ار التي ت�ص ��ببها ه ��ذه املتفجرات .ومن خلل ما يقوم به املركز من درا�ص ��ات وما ي�ص ��عه من
معايري وما ين�صره من معرفة ،يعمل املركز على دعم القدرات التنموية للبلدان املت�صررة من الألغام.
ويتعاون هذا املركز مع ال�ص ��لطات الوطنية واملحلية لو�ص ��ع خطط ،ولتن�صيق الأعمال املتعلقة بالألغام
وتنفيذها ور�صدها وتقييم براجمها .وي�صاهم «مركز جنيف الدويل لأن�صطة اإزالة الألغام للأغرا�ض
الإن�ص ��انية» يف تنفي ��ذ معاهدة حظرالألغام امل�ص ��ادة للأفراد ،واتفاقية الذخائ ��ر العنقودية وغريها
من مواد القانون الدويل ذات ال�ص ��لة .يتبع املركز املبادئ الإن�ص ��انية للب�صرية وعدم التح ّيز واحلياد
وال�صتقلل.
دليل الأعمال املتعلقة بالألغام ،الطبعة اخلام�صة ،مركز جنيف الدويل لأن�صطة اإزالة الألغام للأغرا�ض الإن�صانية ( ،)GICHDاآذار "مار�ض" .2014
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ملحة عامة
الف�صل الأول

الف�صل اخلام�س

مقدمة عامة عن الألغام الأر�ض ��ية امل�ضادة للأفراد
والذخائ ��ر العنقودي ��ة وخملف ��ات احل ��رب القابل ��ة
لالنفجار ،وعن ا�س ��تخدامها ونتائجها� .إ�ضافة �إىل
مقدمة ع ��ن الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام والدور الذي
ت�ؤديه املعاه ��دات الدولية ،والربامج الوطنية الأوىل
للأعمال املتعلقة بالألغام.

خمتلف مراحل ت�س ��ليم الأر�ض (مبا يف ذلك �أن�شطة
امل�سح والتطهري) وكيفية حتقيقها ،و�أبرز التطورات
التي �أجنزت يف هذا املجال .م�س� ��ألة التلوث املتبقي
من الألغ ��ام واملواد املتفج ��رة من خملفات احلرب.
�إ�ضافة �إىل الأنظمة اليدوية وامليكانيكية واحليوانات
امل�س ��تخدمة للتطه�ي�ر ،والنواحي القانوني ��ة لعملية
ت�سليم الأر�ض (العقود والت�أمني).

برام ��ج الأعمال املتعلق ��ة بالألغام :م�س ��ارها مبا يف
ذلك من مراحل لالنتقال �إىل امللكية الوطنية.

الف�صل ال�ساد�س

الف�صل الثاين

الف�صل الثالث

القوان�ي�ن واملعاي�ي�ر اخلا�ص ��ة بالأعم ��ال املتعلق ��ة
بالألغام :املواد الأ�سا�س ��ية للقانون الدويل (اتفاقية
الأ�س ��لحة التقليدية ،معاهدة حظر الألغام امل�ضادة
للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية)� .إ�ض ��افة �إىل
املعايري الدولية والوطنية اخلا�صة بالأعمال املتعلقة
بالألغ ��ام وكيفية تطبيقها على خمتلف مكونات هذه
الأعمال.

الف�صل الرابع

�إدارة برامج الأعمال املتعلق ��ة بالألغام :االعتبارات
اال�س�ت�راتيجية و�أهمي ��ة �إدارة اجل ��ودة والإدارة
امل�ستندة �إىل النتائج لقيا�س الأداء والدور الأ�سا�سي
لإدارة املعلوم ��ات� .إ�ض ��افة �إىل امل�س ��ائل البيئي ��ة
واجلن ��در والتنوع وكيفية احلف ��اظ عليهما يف �إدارة
برامج الأعمال املتعلقة بالألغام.

�إدارة �س�ل�امة الذخائ ��ر والقل ��ق املتزاي ��د ح ��ول
التفج�ي�رات الع�ش ��وائية ملخ ��زون الذخائر ،ال�س ��يما
ط ��رق تدم�ي�ر ه ��ذا املخ ��زون وتقنيات ��ه .والأعمال
املتعلقة بالألغام وذخائر عنقودية واجلهود الدولية.

الف�صل ال�سابع

التوعية مبخاط ��ر الألغام ب�ص ��فتها جزء ًا �أ�سا�س ��ي ًا
من التخطيط والتنفي ��ذ واملراقبة والتقييم لعمليات
الأعمال املتعلقة بالألغام� .إ�ضافة �إىل تعزيز ال�سلوك
الآم ��ن ،ومراح ��ل �إدارة التوعي ��ة مبخاط ��ر الألغام،
والتوا�صل املجتمعي.

الف�صل الثامن

التحدي ��د ال ��ذي �أم�ل�اه القان ��ون الإن�س ��اين الدويل
عل ��ى ال�ض ��حية وم�س ��اعدتها ،ودجمه ��ا يف نطاقات
و�سيا�سات �أو�سع� .إ�ضافة �إىل دور املنظمات اخلا�صة
بالأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام ،وذل ��ك من خالل جمع
البيانات ون�شرها واملنا�صرة والتن�سيق.

الف�صل التا�سع

ق�ض ��ايا الأمن والتنمية على نطاق �أو�س ��ع ،والأعمال
املتعلق ��ة بالألغام وال�س ��ياق االجتماعي وال�سيا�س ��ي
واالقت�صادي للبالد� .إ�ضافة �إىل �سيا�سة «ال للأذى».
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ملحة عامة

الكلمة الأوىل
�شهدت الأعمال املتعلقة بالألغام وهذا القطاع تطور ًا �سريع ًا وملحوظ ًا يف ال�سنوات الأخرية ،وذلك بف�ضل
التح�سني امل�ستمر للمنهجيات امل�ستخدمة ،وبف�ضل اعتماد �أ�ساليب جديدة والعمل على نطاقات �أو�سع.
وجاءت الطبعة اخلام�س ��ة من «دليل الأعمال املتعلقة بالألغام» ر ّداٌ من «مركز جنيف الدويل لأن�ش ��طة �إزالة
الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» على هذه التغريات .وقد �أحاط هذا الدليل ب�آخر التطورات ،كما �أنه قد �شمل
الأعمال املتعلقة بالألغام من كل النواحي .وقد بدت هذه الطبعة موجزة ن�س ��ب ّة �إىل �س ��ابقاتها ،بحيث �أنها
�شملت عدد ًا من املراجع والروابط التي مت ّكن القارئ من التم ّعن يف م�سائل حمددة.
يف�س ��ر ماهية الأعمال املتعلقة بالألغام ،وثانيهما يعالج كيفية التعامل
ويق�س ��م الدليل �إىل ق�س ��مني� ،أولهما ّ
مع هذه امل�س� ��ألة .ويت�ض ��من الدليل ف�ص ��و ًال حول �إدارة برامج الأعم ��ال املتعلقة بالألغام ،وعمليات امل�س ��ح
والتطه�ي�ر ،وتدمري املخ ��زون االحتياطي ،و�إدارة �س�ل�امة الذخائر ،والتوعية مبخاطر الألغام ،وم�س ��اعدة
ال�ضحايا ،والأمن ،وم�سائل التنمية.
بح�س امللكية .وال بد من الإ�ش ��ارة
ويعترب هذا الدليل وثيقة ح ّية ال بد من �أن يتفاعل معها املجتمع في�ش ��عر ّ
�إىل وج ��ود بع� ��ض املراجع على موقعنا ( )www.gichd.orgحيث ميكن ن�ش ��ر �أي مق ��ال �أو الإدالء ب�أي
ر�أي .لذا يرجى من كل قارئ التوا�صل والتفاعل معنا حول املوا�ضيع التي نعر�ضها -فنحن نرحب ب�آرائكم.
ويبق ��ى ال�ش ��كر واالمتنان الأك�ب�ر للحكومة ال�سوي�س ��رية ،لدعمها جعل ه ��ذا الدليل وثيقة ح ّي ��ة يف متناول
اجلميع.

ال�سفري �ستيفانو تو�سكانو

مدير «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية»

الكلمة الأوىل
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الق�سم الأول :ما هي الأعمال املتعلقة بالألغام؟
مقدمة عن الأعمال املتعلقة بالألغام
ونبذة تاريخية عنها
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الر�سائل الرئي�سة
• حتدد كل من الألغام الأر�ضية امل�ضادة للأفراد ،الذخائر العنقودية وخملفات
احلرب القابلة لالنفجار يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
• ا�ستخدمت الألغام الأر�ضية والذخائر العنقودية بكرثة يف كل العامل منذ احلرب
العاملية الثانية.
ً
ً
• �ش ّكل حتديد م�ستوى التلوث وعدد �ضحايا الألغام �أمرا �صعبا للغاية ،غري �أنه بات
�أ�سهل الآن بف�ضل تعزيز عمليات امل�سح والإبالغ.
• �أدّت كل من معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية
دور ًا �أ�سا�سي ًا يف قطاع التنمية.
• �شهدت برامج الأعمال املتعلقة بالألغام جناح ًا كبري ًا على امل�ستوى الوطني يف
ال�سنوات الأخرية ،واعتربت كل من الألغام الأر�ضية وخملفات احلرب القابلة
لالنفجار م�س�ألتي تنمية.

مقدمة
تعترب الأعمال املتعلقة بالألغام جمموعة من الأن�شطة تهدف �إىل:
• احلد من املخاطر احلقيقية واملتوقعة التي قد تطول ال�س ��كان املت�ض ��ررين من الألغام الأر�ض ��ية
والذخائر العنقودية وخمزون الذخائر وخملفات احلرب القابلة لالنفجار؛
•

معاجلة عواقب احلوادث على ال�ضحايا؛

•

احلد من تداعيات التلوث االقت�صادية واالجتماعية والتنموية؛

•

منا�صرة �إعداد املواد املنا�سبة من القانون الإن�ساين الدويل واعتمادها وااللتزام بها.

عولج كل من هذه العنا�ص ��ر اخلا�ص ��ة بالأعمال املتعلقة بالألغام يف هذا الدليل� .إ ّال �أنه من ال�ض ��روري �أن
برنامج واحدٍ من�س � ٍ�ق ومعزز .غري
نعي �أن تلك الأعمال تكون �أكرث فعالية عندما جتمع كل �أن�ش ��طتها مع ًا يف
ٍ
�أن جم ��ع كل هذه املكونات �أم ٌر �ص ��عب ويتطلب اهتمام ًا وجهد ًا من ال ��وكاالت احلكومية الدولية والوطنية،
وامل�ؤ�س�س ��ات الدولية والع�س ��كرية ،واملنظمات غري احلكومية ،وال�ش ��ركات التجارية ،واملمثلني عن الن�س ��اء
والفتيات والفتيان والرجال من ال�سكان املت�ضررين.
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ال تعت�ب�ر الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام عملي� � ًة ثابتة مت حتديدها و�إكمال عنا�ص ��رها م�س ��بق ًا� ،إمنا هي تتطور
م ��ع الوقت وتتبدل وفق ًا للتغيرّ ات يف الظروف وال�ش ��روط املحلية ،وح�س ��ب اخلربة املكت�س ��بة وال�سيا�س ��ات
والعمليات والتقنيات املج ّربة واملختربة واملقبولة واملح�سنة واملنبوذة.
تغط ��ي الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام نطاق ��ات خمتلف ��ة ع ��ن تلك الت ��ي كان ��ت تركز عليه ��ا �س ��ابق ًا ،بحيث
مل تع ��د تتمح ��ور ح ��ول الألغ ��ام الأر�ض ��ية فق ��ط �إمنا �أ�ص ��بحت تط ��ول �أي�ض� � ًا بع� ��ض أ�ن ��واع الذخائر غري
املنفج ��رة ،وتوعي ��ة الأ�ش ��خا�ص املت�ض ��ررين مبخاط ��ر الألغ ��ام ،وال�ض ��حايا الذي ��ن يحتاج ��ون �إىل
امل�س ��اعدة� .إ�ض ��افة �إىل �أن التنب ��ه �إىل �ض ��رورة و�ض ��ع قوان�ي�ن ومعاه ��دات للحد من امل�ش ��كلة ب ��دا خطوة
تعزيزي ��ة هام ��ة .وترك� �زّت ه ��ذه الأعم ��ال فيم ��ا بع ��د عل ��ى نط ��اق خمتل ��ف �أال وه ��و الذخائ ��ر العنقودية
الت ��ي اعت�ب�رت خطر ًا كب�ي�ر ًا� .أم ��ا اليوم ومب ��ا �أن املخ ��زون االحتياط ��ي والأ�س ��لحة الأخ ��رى واملتفجرات
ه ��ي إ�ح ��دى أ�ب ��رز املخاط ��ر التي ته ��دد ال�س ��كان املت�ض ��ررين ،ف� ��إن املج ��ال الذي تغطي ��ه ه ��ذه الأعمال
ال يزال يتطور.
وبالت ��ايل فال بد للأعم ��ال املتعلقة بالألغام �أن تتغيرّ وتتطور عرب الوقت .والب ��د للذين ي�ؤدونها من التفكري
حول ال�س ��ياق الذي يحيط بتلك الأعمال ،ومن ت�س ��ا�ؤل حول �أمو ٍر حا�س ��مة ،ومن اال�س ��تعداد لتقبل الردود
ال�صعبة بحيث تكون كل تلك اخلطوات مبثابة ب�صمات ملنهجية عمل مهنية و�أكيدة للقيام بالعمل ال�صائب
ب�شكل منا�سب.
على الرغم من �أن الأعمال املتعلقة بالألغام هي جمموعة �أن�ش ��ط ٍة معقدة و�ص ��عبة وحمبطة� ،إ ّال �أنها �أي�ض� � ًا
مثرية وجمزية وقادرة على �إحداث تغيري حمتمل يف حياة الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف البلدان املت�ضررة.
ل ��ذا يعترب هذا الكت ّيب مبثابة مقدمة لأغرا�ض وممار�س ��ات الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام .كما �أنه من املمكن
احل�صول على
معلومات �إ�ضافية عرب موقع مركز جنيف الدويل 1لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية
ٍ
ح ��ول خمتلف الأن�ش ��طة التي ت�ش ��كل هذه الأعمال؛ �إ�ض ��افة �إىل قائم ��ة مراجع خمت ��ارة ملحوظة يف نهاية
هذا املن�شور.

قنبلة عنقودية ،احلرب العاملية الثانية
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ما هي الألغام الأر�ضية؟
الألغام الأر�ضية ،2ب�أب�سط �أ�شكالها ،هي الأ�شراك املتفجرة مبرور ال�ضحية �أكانت �شخ�ص ًا �أو مركب ًة.
يحتوي اللغم على كمية من املتفجرات مو�ضوعة يف علبة (حديدية� ،أو بال�ستيكية �أو خ�شبية) ويكون
جمهز ًا ب�آلة لتفجري العبوة النا�س ��فة الرئي�س ��ة.
تدف ��ن بع� ��ض الألغ ��ام حت ��ت الأر� ��ض ويو�ض ��ع
بع�ض ��ها على دعامة �أو تثبث على �أي �ش ��يءٍ على
�س ��طح الأر�ض .وميكن ت�ش ��غيل هذه الألغام عرب
�آليات منها :ال�ض ��غط� ،س ��لك التفجري ،الإ�شعال
الكهربائ ��ي والت�أث�ي�ر املغناطي�س ��ي .وق ��د تفجر
بع�ض الألغ ��ام احلديثة با�س ��تخدام �أنواع �أخرى
من �أجهزة اال�ست�شعار الإلكرتونية.
تق�س ��م الألغ ��ام الأر�ض ��ية �إىل فئت�ي�ن :م�ض ��ادة
للدباب ��ات (�أو م�ض ��ادة للمركب ��ات) وم�ض ��ادة
للأفراد .وتق�س ��م الألغام امل�ض ��ادة للأفراد �إىل
�أرب ��ع فئ ��ات وفق� � ًا لأ�س ��لوبها الأ�سا�س ��ي لإحلاق
ال�ضرر :ع�صفي� ،شظوي ،وثاب ،لغم اجتاهي.
يحدد كل من امل�ص ��طلحني «لغم» و»لغم م�ض ��اد
للأفراد» يف م ��واد خمتلفة م ��ن القانون الدويل
�أال وهي معاهدة حظر الألغام امل�ض ��ادة للأفراد قنبلة عنقودية ،احلرب العاملية الثانية
واتفاقي ��ة الأ�س ��لحة التقليدي ��ة .الأوىل حت ��دد  V69م�ضاد للأفراد – وثاب
الألغ ��ام امل�ض ��ادة للأف ��راد على �أنه ��ا «لغم معد
لالنفجار بوجود ،بقرب �أو عند االحتكاك بالفرد ،بالتايل ي�ؤدي �إىل �إعاقة ،جرح �أو قتل �شخ�ص �أو
�أكرث ».وي�ش ��ار �إىل الألغام امل�ضاد للدبابات (�أو م�ضادة للمركبات) يف املفاو�ضات الدولية على �أنها
« الألغام غري الألغام امل�ضادة للأفراد».

ما هي الذخائر العنقودية؟
الذخائ ��ر العنقودية هي ذخائر تقليدية معدّة لإطالق عدة ذخائر �ص ��غرية (ت�س ��مى �أحيان ًا «قنابل
�ص ��غرية») على م�ساحة وا�سعة .وي�شري التعريف العام �إىل كل من احلاوية (التي ت�سمى �أي�ض ًا موزع
تعريف �أو�سع قد حتتوي الذخائر ال�صغرية
�أو الذخرية الأم) والذخائر ال�صغرية التي حتتويها .ويف
ٍ
على متفجرات ،دخان ،غاز م�س ��يل للدموع ،م�شاعل الت�ش ��وي�ش ،ال�شهب ،من�شورات �أو مواد �أخرى؛
16
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ويرتاوح عددها من ذخريتني �إىل مئات الذخائر ،ويختلف حجم الواحدة منها ب�شكل ملحوظ .من
املمكن تفريقها �أو �إطالقها من الطائرات ،الطائرات من دون طيار ،ال�صواريخ واملدفعيات.
�أعدّت اتفاقية الذخائر العنقودية 3ملعاجلة م�س� ��ألة الأ�س ��لحة التي ت�س ��بب «�أ�ض ��رار ًا غري مقبولة»،
وج ��اءت بتعريف على وجه احل�ص ��ر للذخائر العنقودية بحيث حتدد �أنه ��ا حتوي فقط على ذخائر
�صغرية متفجرة يقل وزن كل واحدة منها عن  20كيلوغرام ًا .وال يراد ﺑﻬا ما يلي:
•

الذخ�ي�رة �أو الذخرية ال�ص ��غرية امل�ص ��ممة لنرث القنابل امل�ض ��يئة �أو الدخان �أو ال�ش ��هب �أو
م�شاعل الت�شوي�ش؛ �أو الذخرية امل�صممة ح�صر ًا لأغرا�ض الدفاع اجلوي؛

•

الذخرية �أو الذخرية ال�صغرية امل�صممة لإحداث �آثار كهربائية �أو �إلكرتونية؛

•  الذخرية التي تت�س ��م بجميع اخل�ص ��ائ�ص التالي ��ة ،تفادي ًا للآثار الع�ش ��وائية التي ميكن �أن
تتعر�ض لها مناطق وا�سعة ،وللمخاطر النا�شئة عن الذخائر ال�صغرية غري املنفجرة:
◄   حتتوي كل قطعة ذخرية على ما يقل عن ع�شر ذخائر �صغرية متفجرة؛
◄   تزن كل قطعة ذخرية �صغرية متفجرة ما يزيد على �أربعة كيلوغرامات؛
◄   تكون كل قطعة ذخرية �ص ��غرية متفجرة م�ص ��ممة لك�ش ��ف ومهاجمة غر�ض م�ستهدف
واحد؛
◄   تكون كل قطعة ذخرية �صغرية متفجرة جمهزة ب�آلية �إلكرتونية للتدمري الذاتي؛

الذخائر العنقودية (فيتنام)
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ما هي خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار؟
يب�ي�ن الربوتوك ��ول اخلام�س التفاقية الأ�س ��لحة التقليدي ��ة 4املعتمدة يف عام � ،2003أن امل�ص� �طـلح «
خملفات احلرب القابلة لالنفجار» ي�ش�ي�ر �إىل الذخائر غري املنفجرة والذخائر املتفجرة املرتوكة.
والذخرية هي م�ص ��طلح ي�شمل الأ�سلحة الع�سكرية والذخائر (بحيث ال يلتب�س هذا امل�صطلح بكلمة
مر�سوم التي تعني قانون �أو نظام).
ت�ش�ي�ر الذخائر غري املنفجرة �إىل ذخائر (كالقنابل ،ال�ص ��واريخ ،قذائف مدفعية ،الهاون ،القنابل
اليدوية ،وما �ش ��ابه ذلك) ا�ستخدمت ومل تنفجر على النحو املرغوب .تكون ن�سبة الإخفاق �أقل من
� 1أو � % 2أقل ��ه� ،أو أ�ك�ث�ر م ��ن � 30إىل  % 40وفق ًا لعدة عوامل ،منها جودة ال�ص ��ناعة الأ�ص ��لية ،عمر
ال�سالح ،ظروف التخزين ،طرق اال�ستعمال والظروف البيئية.
ت�ش�ي�ر الذخائر املتفجرة املرتوكة �إىل الذخائر القابلة لالنفجار التي مل ت�س ��تخدم خالل النزاعات
امل�س ��لحة إ�من ��ا تركته ��ا �أو �ألقاه ��ا فري ��ق ما يف الن ��زاع امل�س ��لح ومل تعد حتت �س ��لطته .وق ��د تكون
الذخائ ��ر املتفجرة املرتوكة مت حت�ض�ي�رها ،وتزويدها بالفتيل وتعبئتها� ،أو ب�ش ��كل �آخر مت �إعدادها
لال�ستخدام.

خملفات احلرب القابلة لالنفجار (الو)

نبذة عن الألغام الأر�ضية
ا�ستخدمت الألغام الأر�ضية احلديثة القابلة لالنفجار يف احلرب الأهلية الأمريكية عندما �أمر �أحد
ال�ض ��باط الكونفدراليني قواته بتجهيز القذائف املدفعية كي يتمكنوا من تفجريها ب�س ��حب �أ�سالك
التفج�ي�ر �أو الدو� ��س عليها .5ولكن بالرغم م ��ن كل خماوف طريف احلرب الأهلية ،بقي ا�س ��تخدام
الأ�سلحة متاح ًا.
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مت تطوير الألغام امل�ض ��ادة للدبابات ،عند اجلبهة الغربية يف خالل احلرب العاملية الأوىل ،كم�ضاد
دفاعي للدبابات امل�س ��تحدثة -ال يزال حتى اليوم ي�س ��تخرج بع�ض الألغام املتبقية منذ ذلك النزاع.
�أما الألغام امل�ضادة للأفراد ،فكانت منت�شرة بكرثة يف �ساحة املعركة يف خالل احلرب ،بحيث كان
بع�ضها يو�ضع على �أ�سالك �شائكة مت�شابكة في�شكل خطر ًا على اجلهة التي ت�ضعها كما على العدو.6
كما كانت تو�ض ��ع بع�ض الألغام امل�ض ��ادة للأفراد والأ�ش ��راك اخلداعية يف اخلنادق حت�س ��ب ًا لتقدم
العدو.
�إال أ�ن ��ه يف احل ��رب العاملي ��ة الثانية ،مت ا�س ��تخدام كل من الألغام امل�ض ��ادة للأفراد وتلك امل�ض ��ادة
للدباب ��ات ب�ش ��كل كب ٍري كب�ي�ر .ووفق ًا جلهاز املخابرات الع�س ��كري الأمريكي ف�إنه مت ا�س ��تعمال �أكرث
من  300مليون لغم م�ض ��اد للدبابات يف خالل احلرب مبا فيها  200مليون لغم ا�س ��تخدمه االحتاد
ال�سوفياتي .7ويقال �إنه يف نهاية احلرب ،قامت �أملانيا بت�صنيع  16نوع ًا خمتلف ًا من الألغام امل�ضادة
للدبابات وع�ش ��رة �أنواع خمتلفة من الألغام امل�ض ��ادة للأفراد ،كما ا�س ��تخدمت العديد من العبوات
النا�س ��فة املبتكرة والألغام امل�ضبوطة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،جرى تطوير جهازٍ �ضد التحريك ودجمه،8
واال�ستخدام الأول ل ُلغم م�ضاد للأفراد حمرر جوي ًا وقابل للتناثر.
من ��ذ عام  ،1945ركزّت ت�ص ��اميم الألغام على معايري خم�س ��ة �أ�سا�س ��ية وه ��ي :الفعالية ،احلجم،
�إمكانية الك�شف ،اجلهد اللوج�ستي و�سرعة زرع الألغام.
وق ��د �آلت التطورات التكنولوجية ال�س ��ريعة �إىل تقادم �س ��ريع بحيث مت ت�ص ��نيع �أك�ث�ر من  600نوع
خمتلف من الألغام يف الت�سعينات.9
ا�س ��تخدمت الألغام امل�ض ��ادة للأفراد بكرثة يف احلروب يف كوريا (حيث �أدى ذلك �إىل وفاة حوايل
 %5م ��ن القوات الأمريكية) والفيتنام .10وبعد ما مت اختب ��اره يف حرب كوريا وبالأخ�ص بعد النقمة
عل ��ى موظفي الأمم املتح ��دة ،قامت الواليات املتح ��دة بتطوير اللغم ال�ش ��ظوي الإجتاهي كالميور
 .M18عندم ��ا تفجر هذه الألغام ،ب�س ��حب �س ��لك التفجري �أو بالإ�ش ��عال الكهربائ ��ي ،تقذف مئات
الكرات الفوالذية بقوة من غالف اللغم يف قو�س من  60درجة ويف ن�صف قطر قاتل من  50مرت ًا.
بد أ� �أول انت�ش ��ار �ض ��خم ال�س ��تخدام الألغام «املبعوثة عن بعد» �أو «املنثورة» يف حرب الفيتنام حيث
حاول ��ت القوات الأمريكية وقف تدفق الرجال واملواد من �ش ��مال �إىل جن ��وب الفيتنام عرب كمبوديا
والو�س� .أما الألغام امل�ضادة للأفراد املحررة جوي ًا فتختلف عن تلك املزروعة يدوي ًا بعدد من املزايا
الع�س ��كرية -فهي تن�شر ب�سرعة ،ال تتطلب جمهود ًا لوجي�ستي ًا كبري ًا ،وتزرع يف عمق �أر�ض العدو من
دون �أن ت�ش ��كل خط ��ر ًا كبري ًا عل ��ى الأطقم اجلوي ��ة� .إ ّال �أن هذه الألغام قد ت�ش ��كل تهديد ًا لتطورات
بوا�س ��طة قوات �صديقة ،مما �أدى �إىل تطوير �ألغام م�ض ��ادة للأفراد جمهزة ب�آليات تدمري و�إبطال
مفعول ذاتي.
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يف وقت تطورت فيه تكنولوجيا الألغام ب�س ��رعة يف العقود القليلة املا�ض ��ية� ،ش ��مل ا�ستخدام الألغام
الأر�ض ��ية الأكرث انت�ش ��ار ًا واعتماد ًا زرع ًا يدوي ًا للتكنولوجيا الب�س ��يطة من الألغام امل�ضادة للأفراد
والدبابات يف النزاعات امل�سلحة ،وذلك من قبل القوات احلكومية والفرق امل�سلحة املعار�ضة.
يف �أفغان�س ��تان و�أنغ ��وال والبو�س ��نة والهر�س ��ك وكمبودي ��ا و�إثيوبيا والع ��راق وموزامبي ��ق ونيكاراغوا
وال�ص ��ومال وال�س ��ودان وغريها من ال ��دول املدمرة بفعل احلرب ،كرث ا�س ��تخدام الألغام امل�ض ��ادة
للأف ��راد كج ��زء م ��ن اال�س�ت�راتيجية الع�س ��كرية املعتم ��دة لرتهيب املدني�ي�ن وترعيبه ��م والتحكم
بتحركاتهم .فازداد انت�ش ��ار هذه الألغام نظر ًا �إىل �إمكانية احل�ص ��ول عليها ب�سهولة ،بكلفة زهيدة
وب�أ�سعار منوذجية ترتاوح بني  3دوالرات �إىل  15دوالر ًا �أمريكي ًا للغم الواحد.
�أ ّما م�ؤخر ًا فتزايد ا�س ��تخدام العبوات النا�سفة املبتكرة تزايد ًا كبري ًا ،وبخا�ص ٍة يف خالل النزاعات
يف العراق و�أفغان�س ��تان ،وعل ��ى الرغم من ادراج القانون الدويل هذه الأجهزة يف خانة «الأ�ش ��راك
اخلداعية» ،حمل بع�ض ��ها خ�ص ��ائ�ص الألغام امل�ض ��ادة للأفراد .تفجر العديد من هذه الألغام عن
بعد بوا�س ��طة �إ�ش ��ارة ال�س ��لكية ،يف حني تفجر �أخرى مبجرد الدو�س على لوحة ال�ض ��غط �أو املركبة
املعدّة لتفجريها.

(تطهري املوقع من الألغام يف احلرب العاملية الثانية)

نبذة عن الذخائر العنقودية
بعد وقت طويل على تطوير الألغام الأر�ض ��ية ،برزت الذخائ ��ر العنقودية التي تعتمد بطبيعتها على
نظام معقد لإطالقها الذي يتم من الطائرات ،وال�صواريخ واملدفعيات .وجاءت عملية التطوير هذه
نتيجة �إطالق غري دقيق لقنابل جوية غري موجهة .فكان ال بد من القنابل ال�صغرية املوجودة داخل
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القنابل العنقودية �أن تع ّد لتغطية م�س ��احة كبرية ولإ�ص ��ابة �أهداف تعجز قنبلة واحدة عن �إ�صابتها
بدقة ،كح�شد القوات يف م�ساحات مفتوحة ،طوابري املركبات امل�سلحة ،املدرجات ،املباين واجل�سور.
ا�س ��تخدمت �أملانيا واالحتاد ال�س ��وفياتي القنابل العنقودية لأول مرة يف احل ��رب العاملية الثانية .يف
عام  ،1943ا�س ��تعملت القوات ال�س ��وفياتية ذخائر عنقودية �ألقتها من اجلو �ض ��د القوات امل�س ��لحة
الأملانية ،كما �أطلقت �أملانيا قنابل جمنحة من نوع  SD1و SD2على املدفعيات يف معركة كور�س ��ك.
يف تل ��ك ال�س ��نة رم ��ت الطائرات الأملاني ��ة �أكرث من  1000قنبل ��ة جمنحة من ن ��وع  SD1على ميناء
غرمي�سبي يف اململكة املتحدة.
يف ال�ستينات و�أوائل ال�سبعينات ويف حرب الفيتنام ،ا�ستخدمت القوات الأمريكية الذخائر العنقودية
ب�شكل مكثف لتق�صف فيتنام والو�س وكامبوديا .قدرت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر �أن يف الو�س
وحدها املاليني من الذخائر ال�ص ��غرية التي مل تفجر والتي ت�س ��ببت بقتل �أو �إ�صابة حوايل 11000
�ش ��خ�ص� ،أكرث من  %30منهم �أطفال ،وا�س ��تناد ًا �إىل حتليل لقواعد البيانات الع�سكرية الأمريكية،
قدر �أنه يف  9500طلعة جوية يف كمبوديا مت �إلقاء نحو  87000ذخرية عنقودية جو ًا.
منذ ال�س ��بعينات حتي نهاية الت�س ��عينات ا�س ��تخدمت الذخائر العنقودية يف العدي ��د من النزاعات
كتلك يف �أفغان�ستان و�أنغوال والبو�سنة والهر�سك وت�شاد وال�شي�شان ،و�إثيوبيا ،و�إريرتيا ،جزر فوكالند
 /مالفينا�س ،كو�س ��وفو� ،ص ��ربيا وال�ص ��حراء الغربية .بني عامي  2003و ،2006ا�ستخدمت القوات
الأمريكي ��ة والربيطاني ��ة يف العراق ح ��وايل  13000ذخرية عنقودية حتتوي عل ��ى ما يقدر مبليوين
ذخ�ي�رة �ص ��غرية .أ�م ��ا يف لبنان يف ع ��ام  2006فا�س ��تخدمت القوات الإ�س ��رائيلية �ض ��د حزب اهلل
ذخائ ��ر عنقودي ��ة �أطلقت من �س ��طح الأر�ض و�أخرى �ألقيت م ��ن اجلو� .أ ّما ح ��زب اهلل فقذف على
�شمايل �إ�سرائيل �أكرث من � 100صاروخ م�ص ّنع يف ال�صني من نوع  81حجمه 122مم مليء بالقنابل
العنقودية .وم�ؤخر ًا مت ا�ستخدام الذخائر العنقودية يف النزاعات التي وقعت يف ليبيا و�سورية.11

حجم التلوث العاملي
التقديرات الأولية
م ��ن غري املمك ��ن تقدير العدد الإجمايل للألغام الأر�ض ��ية غ�ي�ر املزالة ،والذخائر ال�ص ��غرية غري
املفج ��رة وغريها من خملف ��ات احلرب القابلة لالنفج ��ار يف العامل .يف �أوائل الت�س ��عينات ،متحور
القلق الدويل حول الأثر الإن�س ��اين للألغام الأر�ض ��ية وبخا�ص ٍة الألغام امل�ضادة للأفراد .وقد �أفادت
تقديرات الأمم املتحدة الأولية عن احتمال وجود  100مليون لغم م�ض ��اد للأفراد مدفونة يف باطن
الأر�ض حول العامل؛ �إ ّال �أن هذا الرقم مل ي�س ��ند ب�أي درا�س ��ة �أو دليل ك ّمي ،لذا مل ي�ؤخذ به باعتباره
مبالغة فادحة.
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يف عام  ،1994تولت م�ؤ�س�س ��ة قدماء املحاربني الأمريكيني يف فيتنام املحاولة الأوىل لتقدير حجم
امل�ش ��كلة العاملية املتعلقة بالألغام امل�ض ��ادة للأفراد ،فقامت مبجموعة درا�س ��ات يف عدد من الدول
املعروفة املت�ض ��ررة من الألغام ،ثم ن�ش ��رت النتائج التي �آلت �إليها يف كتاب عنوانه «بعد �أن �ص ��متت
إرث دائم» .12وقد �أفاد التقرير اخلا�ص بهذه الدرا�س ��ات عن وجود 83
البنادق -الألغام الأر�ض ��ية � ٌ
دولة ُب ّلغ فيها عن حوادث متعلقة بالألغام الأر�ضية يف ال�سابق .كما قامت م�ؤ�س�سة قدماء املحاربني
مف�ص ��ل يف كل من الدول التالية� :أفغان�ستان� ،أنغوال ،كمبوديا،
الأمريكيني يف فيتنام مب�س ��ح �أ�سري ّ
كرواتيا ،البو�سنة والهر�سك وموزامبيق.
وتكل ��م التقرير عن الألغام الأر�ض ��ية ،القانون الإن�س ��اين ،التاكليف االجتماعية واالقت�ص ��ادية لتلك
الألغ ��ام ،والعملي ��ات الإن�س ��انية النا�ش ��ئة لإزالة الألغ ��ام يف البلدان ال�س ��ابق ذكره ��ا .ورغم اعتبار
املحاولة الأوىل لتقدير حجم م�شكلة الألغام الأر�ضية وتنظيمه و�إدارته حماول ًة جيدة� ،إ ّال �أنه بقي من
امل�ستحيل حتديد �أي رقم حقيقي ملجموع الألغام �أو املناطق املت�ضررة .لذا ف�إن خمتلف �أنواع البيانات
التي جمعت من عدة دول جعلت من املقارنة والو�صول �إىل خال�صات جمدية �أمر ًا �صعب ًا للغاية.
�إ�ض ��افة �إىل ذلك ،كان من ال�ص ��عب حتديد العدد الدقيق ل�ض ��حايا الألغام الأر�ضية ،وذلك ب�سبب
النق�ص يف البيانات .و�أتت التقديرات الأولية مبا يعادل ع�شرات �آالف ال�ضحايا اجلدد �سنوي ًا.

تقييم الدول املت�ضررة
�أج�ب�رت ال�س ��لطات امل�س� ��ؤولة ع ��ن برامج �إزال ��ة الألغام على القيام بدرا�س ��ات خا�ص ��ة به ��ا ،لأنه،
عل ��ى امل�س ��توى امليداين ،قلي ًال ما وج ��دت خرائط للمناط ��ق املزروعة بالألغ ��ام .واعتمدت خمتلف
امل�ص ��طلحات يف ه ��ذه الدرا�س ��ات� ،إ ّال �أن ال�س ��لطات املعني ��ة ر ّكزت عل ��ى ثالتة �أنواع �أ�سا�س ��ية من
امل�سوحات ،وهي:
  -1امل�س ��ح غري التقني (م�س ��ح م ��ن امل�س ��توى الأول) :جتمع البيانات من خ�ل�ال �أبحاث يف
الوثائق ،وا�ستفتاءات ومقابالت مع �سكان حمليني لتحديد ما �إذا كانوا على علم بوجود
�ألغام �أر�ضية يف املنطقة� ،أو �إ�صابات وغريها من الأمور.
  -2امل�س ��ح التقني (م�س ��ح من امل�س ��توى الثاين) :يقوم طاقم مدرب وجمه ��ز بالدخول �إىل
ألغام وبالتايل من نوعها ،ومن حجم املنطقة امللوثة.
ٍ
مناطق م�شتبه بها للت�أكد من وجود � ٍ
  -3م�س ��ح الإجناز (م�س ��ح من امل�س ��توى الثالث) :يقوم طاقم مدرب بالتحقق من املنطقة
للت�أكد من �إزالة كل الألغام.
معلومات كافية لربامج �إزالة الألغام للتخطيط والبدء بعملية
يف وقت جنحت تلك املنهجية بتقدمي
ٍ
التطه�ي�ر يف البالد ،مل ت� ��ؤ ّد املعلومات التي غالب ًا م ��ا كانت جتمع وتخزّن �س ��ابق ًا ومبختلف الطرق
�إىل حتديد الأولويات الوطنية �أو امل�ش ��كلة العاملية .ولطاملا عرفت هذه املنهجية مبا ي�سمى «مطاردة
حقول الألغام».
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درا�سات ا�ستق�صائية عن ت�أثري الألغام الأر�ضية
يف ع ��ام � ،2003أن�ش� � أ� احتاد املنظم ��ات غري احلكومية املعروف مبركز �أعمال امل�س ��ح (وهو �أ�ص�ل ً�ا
�أحد م�ش ��اريع م�ؤ�س�س ��ة قدماء املحاربني الأمريكيني يف فيتنام) منط ًا جديد ًا للم�س ��وحات الوطنية
عرف بالدرا�س ��ات اال�ستق�ص ��ائية عن ت�أثري الألغام الأر�ض ��ية .هدفت هذه الدرا�سات �إىل االنتقال
من مطاردة حقول الألغام بهدف الإ�ض ��اءة على ت�أثري الألغام الأر�ض ��ية عل ��ى املجتمعات ،وبالتايل
ا�س ��تعمال هذه املعلوم ��ة لتحديد الأولويات .وبذلك تعزز هذه اخلط ��وة املعرفة العاملية حول التلوث
بالألغام وبخا�ص ��ة �أن دخول معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد ح ّيز التنفيذ م�ؤخر ًا يتطلب من
كل الدول الأطراف «تطهري كل املناطق املعروفة من الألغام».
�أفاد مقال عن الدرا�س ��ات اال�ستق�ص ��ائية عن ت�أثري الألغام الأر�ض ��ية �أن « املربر الرئي�س ��ي للم�سح
يكمن يف احلاجة �إىل تر�س ��يخ قرارات الأولوية اخلا�ص ��ة بالأعمال املتعلق ��ة بالألغام من خالل فهم
ت أ�ث�ي�ر الألغام الأر�ض ��ية على املجتمعات .وت�ش�ي�ر البيان ��ات التي جمعت من �أربع ��ة بلدان متت فيها
ه ��ذه امل�س ��وحات �إىل �أنه من املمكن ت�ص ��نيف فئة �ص ��غرية من املجتمعات فق ��ط� -أي رمبا �أقل من
عال ،و %25منها ذات ت�أثري متو�س ��ط %65 ،ذات ت�أث ٍري منخف�ض .وذلك ي�ؤثر على
 -%10ذات ت�أثري ٍ
حتديد �أولويات املواد النادرة للأعمال املتعلقة بالألغام ،ومي ّكن من الق�ض ��اء على �أق�ص ��ى وجه من
�آثار الألغام الأر�ضية يف املواعيد التي حددتها االتفاقية املتعلقة بالألغام الأر�ضية �أكرث واقعية ،حتى
ولو �أن عملية تطهري املواقع امللغومة ب�شكل كامل �أم ٌر �شبه خيايل».13
وق ��د اعترب هذا املق ��ال مبادرة القيام بهذه امل�س ��وحات رد ًا �إن�س ��اني ًا متقدم ًا يف م ��ا يخ�ص الألغام
الأر�ض ��ية ،وذلك من ��ذ �أن بد أ� �إدارك مدى خطورة الو�ض ��ع يف ال�س ��بعينات والثمانين ��ات حتى الرد
احلايل حيال الألغام الأر�ض ��ية الذي يعمل ومبادارت �أخرى لإعادة الإعمار والتنمية« .فنجاح هذا
القطاع يقوم على توافر بيانات موثوقة ومنظمة حول ت�أثري الألغام الأر�ضية».14
�أقيمت الدرا�س ��ات يف  14دولة مت�ض ��ررة من الألغ ��ام ،15فجاءت هذه امل�س ��وحات الأولية مبعلومات
وفهم �أكرب مل�ش ��كلة الألغام الأر�ض ��ية يف هذه الدول ،كما �س ��اعدت يف حتديد املناطق ذات
�إ�ض ��افية ٍ
الأولوية� .إ ّال �أن الدرا�س ��ات اال�ستق�ص ��ائية عن ت�أثري الألغام الأر�ضية تو�س ��عت و�أ�صبحت �أكرث كلف ًة
فيما بعد ،كما وبات اال�ستناد �إىل بياناتها ي�ؤدي �إىل �سوء فهم.
يف الواقع� ،إن بيانات الدرا�س ��ات اال�ستق�صائية عن ت�أثري الألغام الأر�ضية التي حتدد املناطق حيث
ت ؤ�ث ��ر هذه الألغ ��ام على املجتمعات ،ا�س ��تخدمت يف وقت الح ��ق لإعطاء معلومات ع ��ن مكان وجود
الألغ ��ام :وهما أ�م ��ران خمتلفان للغاية .والنتيجة هي �أنه يف بع�ض الأحيان ت�س ��تهدف عملية تطهري
الأ�صول البطيئة ،املكلفة والثمينة املناطق اخلالية من الألغام الأر�ضية.
وقد �أ�ش ��ار بع�ض املعلق�ي�ن �أن مثل هذا االرتباك وعدم الفعالية هما �أحد �أوجه ق�ص ��ور الدرا�س ��ات
اال�ستق�ص ��ائية ع ��ن ت أ�ث�ي�ر الألغام الأر�ض ��ية .وال بد من النظر يف م�ش ��اكل التق�ص�ي�رعلى �أنها تلك
الناجمة من �سوء فهم للغر�ض الأ�سا�سي لبيانات الدرا�سات وتطبيقها فيما بعد بطرق غري منا�سبة
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أغرا�ض مغايرة .ت�س ��عى الدرا�س ��ات اال�ستق�ص ��ائية عن ت�أثري الألغام الأر�ضية �إىل جمع البيانات
ول ٍ
للإجابة عن �س� ��ؤال واحدٍ � ،إ ّال �أنه عندما مت ا�س ��تخدام هذه البيانات فيما بعد للإجابة عن �س� ��ؤال
خمتلف ،ن�ش�أت �صعوبات كبرية.
وبالت ��ايل ف� ��إن ما مت التو�ص ��ل �إليه بعد هذه امل�س ��وحات ،وال�ص ��عوبات التي بانت نتيجة ا�س ��تخدام
البيانات فيما بعد� ،ش ��كلت عن�ص ��ر ًا هام ًا يف تطوير مبادئ ت�س ��ليم الأر�ض التي يتم تطبيقها ب�شكل
كبري اليوم.

الألغام الأر�ضية ومعاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد
ال �ش ��ك �أن احل ��ادث الوحيد ال ��ذي �أدى �إىل حتديد مدى تو�س ��ع التلوث العاملي وت�أث�ي�ره على الدول
املت�ض ��ررة ه ��و دخول معاهدة حظر الألغام امل�ض ��ادة للأف ��راد قيد التنفيذ يف ع ��ام  .1997وتن�ص
امل ��ادة  5.2م ��ن هذه املعاه ��دة على �أنه « على كل م ��ن الدول الأطراف �أن تق ��وم بجهد لتحديد كل
املناطق اخلا�ض ��عة لواليتها �أو �س ��يطرتها والتي زرع �أو ي�شتبه ب�إمكانية زراعة �ألغام م�ضادة للأفراد
فيها .وعلى تلك الدول الت�أكد من �أن كل الألغام املوجودة يف املناطق امللغومة اخلا�ض ��عة لواليتها �أو
�س ��يطرتها حت� �دّد بعالمات ،تراقب وحتمى ب�س ��ياج �أو غريها من الطرق .وعلى ه ��ذه الدول الت�أكد
م ��ن �إخالء هذه املناطق من املدنيني حتى تدمري كل الألغام امل�ض ��ادة للأفراد املوجودة يف املناطق
16
امللغومة».
وعلى الرغم من �أن الأمر ا�س ��تغرق العديد من ال�س ��نوات للكثري من الدول الأطراف املت�ض ��ررة من
الألغام ملعاجلة هذا االلتزام ب�ش ��كل منا�س � ٍ�ب� ،إ ّال �أنه مت �إحراز تقدم ملحوظ .غري �أنه ي�شرتط على
الدول الأطراف يف االجتماعات ال�س ��نوية �أن تقدم تقارير ال�ش ��فافية ال�س ��نوية �إ�ض ��افة �إىل طلبات
التمديد التي تقدمها الدول التي �أوفت فرتة الع�شر �سنوات لتطهري كل مناطقها امللغومة.

مر�صد الألغام الأر�ضية
بد أ� �إن�ش ��اء التقارير ال�س ��نوية ملر�صد الألغام الأر�ضية ال�ص ��ادرة عن احلملة الدولية حلظر الألغام
الأر�ض ��ية 17عن ��د دخ ��ول معاهدة حظر الألغام امل�ض ��ادة للأف ��راد ح ّيز التنفيذ .وقد ن�ش ��رت هذه
التقارير ال�ش ��املة �س ��نوي ًا بدء ًا م ��ن عام  ،1999وهي مبثابة �ش ��بكة تقارير عاملي ��ة تعطي معلومات
مف�ص ��لة ع ��ن كل دول� � ٍة ح ��ول الع ��امل (�إ�ض ��افة �إىل ثم ��اين مناط ��ق غ�ي�ر مع�ت�رف بها دولي� � ًا على
�أنها دول).
بينما يبقى عدد الألغام الأر�ض ��ية املدفونة حتت الأر�ض جمهو ًال� ،ساهم مر�صد الألغام بر�صد عدد
الدول املت�ض ��ررة وحتديدها ،وبيان ت�أثري الألغام الأر�ض ��ية على املجتمعات ،وعدد �آخر �ضحايا هذه
الألغام �سنوي ًا واخلطوات التي يجب اتباعها ملعاجلة هذه امل�شكلة.
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الذخائر العنقودية
اعت�ب�رت حماولة تقدير ن�س ��بة التلوث العاملي من خالل الذخائر العنقودية �إحدى �أحدث امل�س ��اعي
التي جاءت بعد دخول اتفاقية الذخائر العنقودية ح ّيز التنفيذ يف عام  .2010وبينما كانت اجلهود
الدولية مر ّكزة على الألغام امل�ض ��ادة للأفراد ،عملت املنظمات اخلا�ص ��ة ب�إزالة الألغام على تطهري
املناطق امللغومة من كل ما عرثت عليه من �ألغام م�ضادة للأفراد وتلك امل�ضادة للدبابات ،وخملفات
الذخائر العنقودية ،و�أي نوع �آخر من خملفات احلرب القابلة لالنفجار.
تن� ��ص املادة  4م ��ن الفقرة �( 2أ) من اتفاقية الذخائر العنقودية اخلا�ص ��ة بال ��دول الأطراف على
�أن تقوم هذه الأخرية «مب�س ��ح وتقييم وت�س ��جيل الأخطار التي �سببتها خملفات الذخائر العنقودية،
وب ��ذل كل اجله ��ود لتحديد املناط ��ق امللوثة بالذخائر العنقودية اخلا�ض ��عة لواليتها �أو �س ��يطرتها».
وبذل ��ك تظهر متطلبات ه ��ذه املادة احلاجة �إىل تقدير مدى التلوث التي ت�س ��ببه خملفات الذخائر
العنقودية على امل�ستوى العاملي.
ومن ح�سن احلظ �أن احلملة الدولية حلظر الألغام الأر�ضية -االئتالف املناه�ض للقنابل العنقودية
و�س ��عت نطاق ميثاقها لي�ض � ّ�م الذخائر العنقودية ،و�أن�ش ��ات على حدة «مر�صد الذخائر العنقودية»
ّ
منذ عام  .2010كما يف مر�صد الألغام الأر�ضية ،يت�ضمن التقرير ما يلي:
•

حتديد الدول واملناطق املت�ضررة من خملفات الذخائر العنقودية؛

•

قيا�س ن�سبة التلوث؛

•

و�صف ت�أثري املخلفات على املجتمعات.

الذخائر غري املنفجرة
دقيق لعدد الذخائر غري املنفجرة التي مل يتم �إزالتها وتلك املرتوكة من دون
تقدير ٍ
ال ميكن �إعطاء ٍ
ً
تدم�ي�ر .وما زال الك�ش ��ف قائما على عدد كبري من الذخائر غري املتفجرة يف �س ��احات املعركة بعد
م ��رور عدة عقود على نهاية النزاع ��ات .من اجلدير بالذكر �أن بع�ض ذخائر احلرب العاملية الأوىل
حتت ��وي عل ��ى الإيربيت وغريها من امل ��واد الكميائية التي تعر�ض الفرق العامل ��ة على التخل�ص من
الذخائ ��ر غري املتفجرة للمزيد من املخاطر� .أما يف بيالرو�س ��يا فتقع مثل ه ��ذه الفرق على ذخائر
متبقية من حروب نابوليونية يف �أوائل القرن التا�سع ع�شر.18
ونتيجة للجهود الدولية التي تبذل ملعاجلة امل�ش ��اكل التي ت�س ��ببها الألغام والذخائر العنقودية ،يلقى
التهديد الذي ت�شكله الذخائر غري املتفجرة على النا�س اهتمام ًا �أكرب .يف بع�ض اقت�صادات الكفاف
مواد متفجرة ،كما
يق ��وم املدنيون بتجميع قطع ذخائر ملا لها من قيم ٍة كخردة معدنية وملا فيها من ٍ
يتعر� ��ض الأطف ��ال يف حياتهم اليومية للوف ��اة �أو اجلروح وهم يلعبون بالذخائ ��ر غري املتفجرة التي
يجدونها .وبالتايل لطاملا كان عدم التخل�ص ب�شكل �آمن من الذخائر غري املتفجرة �أمر ًا مميت ًا.
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التقييمات اجلارية

ا�ستمرت بع�ض الربامج الوطنية لأكرث من ع�شرين �سنة و�أ�صبح من املمكن مقارنة ما وجد فعلي ًا من
تقديرات مع بع�ض التقديرات الأولية.
�أفادت التقديرات الأ�سا�سية لأفغان�ستان عن �إمكانية وجود ما يعادل  20مليون لغم .وحتى الآن ومع
معاجلة الأغلبية الكربى من املناطق املت�ض ��ررة من الألغ ��ام ،مت العثور على حوايل  610.000لغم ًا
(�إ�ضافة �إىل �أكرث من  13مليون قطعة من الذخائر غري املتفجرة)� .أما يف موزامبيق ف�أزيل حوايل
 140.000لغم ،مقابل ما �أفاده التقديرات الأولية عن وجود املاليني من الألغام.
الو�ضع مماثل يف مغظم الدول املت�ضررة حيث ت�شري التقديرات الأقرب مل�ستويات التلوث العاملي �إىل
وجود املاليني من الألغام بد ًال من ع�شرات املاليني.
وهذا ال يعني �أنه ال تزال هناك مناطق حتتوي على عدد كب ٍري من الألغام اليوم ،مبا يف ذلك احلدود
الرتكية ال�س ��ورية �أو داخل املنطقة املنزوعة ال�س�ل�اح بني كوريا ال�ش ��مالية واجلنوبية.ويف احلالتني
إن�ساين مبا�شر �ضئيل ن�سبي ًا.
حتتجز الألغام يف مناطق مراقبة وحم�صنة وحمظورة ذات ت�أث ٍري � ٍ

حتديد الأعمال املتعلقة بالألغام
الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام ه ��ي عبارة ع ��ن جمموعة كب�ي�رة من اجله ��ود التي ته ��دف �إىل جتنب
امل�ش ��اكل الت ��ي �س ��ببتها الألغ ��ام والذخائ ��ر العنقودي ��ة وخملف ��ات احل ��رب القابل ��ة لالنفج ��ار،
ومعاجلته ��ا .وقد مت حتديد م�ص ��طلح الأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام من قبل عدة جه ��ات فاعلة منها
الأمم املتح ��دة الت ��ي و�ض ��عت حتدي ��د ًا يف وثيقة ال�سيا�س ��ة ال�ص ��ادرة يف ع ��ام  ،191998على �أنه مت
ا�س ��تعمال هذا امل�صطلح يف الدرا�س ��ة الرائدة حول القدرات املحلية على �إزالة الألغام ال�صادرة يف
عام .201997
ا�ستخدم امل�صطلح لأول مرة يف كمبوديا يف �أوائل الت�سعينات يوم اقرتح مهند�سو اجلي�ش الكندي �أن
ت�سمى اجلهة التي �ستدير وتن�سق الأن�شطة املتعلقة بالألغام يف الدولة :املركز الكمبودي للإجراءات
املتعلقة بالألغام ،وذلك بهدف الت�أكد من الطبيعة الديناميكية لهذه امل�ؤ�س�س ��ة .بات هذا امل�ص ��طلح
ي�س ��تخدم ب�ش ��كل عام� ،إ ّال �أن م�صطلح «�أن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» ال يزال ي�ستخدم
عند الإ�شارة �إىل �أن�شطة فرعية من الأعمال املتعلقة بالألغام تعني م�سح املناطق امللغومة وتطهريها.
تع� � ّرف املعايري الدولية للأمم املتحدة اخلا�ص ��ة بالإج ��راءات املتعلقة بالألغ ��ام 21الأعمال املتعلقة
بالألغام على �أنها « �أن�شطة تهدف �إىل تخفيف الت�أثريات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية للألغام
و(غريها) من خملفات احلرب القابلة لالنفجار مبا فيها الذخائر العنقودية» .و�أ�شار �أحد املعايري
ذات ال�ص ��لة على �أن الأعمال املتعلقة بالألغام «ال تقت�ص ��ر على �إزالة الألغام»� ،إمنا هي تعني النا�س
واملجتمعات وكيفية ت�أثرهم بالألغام الأر�ضية ،والتلوث الناجت عن خملفات احلرب القابلة لالنفجار
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(وغريها) .تهدف الأعمال املتعلقة بالألغام �إىل احلد من املخاطر التي ت�س ��ببها الألغام الأر�ض ��ية
و(غريها) من خملفات احلرب القابلة لالنفجار حتى ت�ؤمن م�س ��توى عي�ش �آمن للنا�س حيث ن�شهد
تنمية اقت�صادية واجتماعية و�صحية متحررة من كل القيود التي تفر�ضها الألغام الأر�ضية والتلوث
الناجت عن خملفات احلرب القابلة لالنفجار (وغريها) ،وحيث يتم معاجلة حاجات ال�ضحايا.22
ووفق ًا للأمم املتحدة ،تت�ض ��من الأعمال املتعلقة بالألغام خم�س جمموعات متكاملة من الأن�شطة �أو
«الأعمدة»:
  -1الألغام/التوعية مبخاطر خملفات احلرب القابلة لالنفجار
�  -2إزال ��ة الألغام مث ًال اللغم /م�س ��ح خملفات احلرب القابلة لالنفجار ،و�ض ��ع اخلرائط،
و�ضع العالمات ،والتطهري
  -3م�ساعدة ال�ضحايا ،و�إعادة ت�أهليهم و�إدماجهم
  -4تدمري املخزون
  -5املنا�صرة �ضد ا�ستخدام الألغام امل�ضادة للأفراد والذخائر العنقودية
عدد من الأن�ش ��طة التمكينية لدعم املكونات اخلم�سة
وي�ش�ي�ر التحديد فيما بعد �إىل �أن احلاجة �إىل ٍ
اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام ،مبا فيها:
  -1التقييم والتخطيط
  -2التعبئة وحتديد الأوليات
�  -3إدارة املعلومات
  -4تنمية املهارات الب�شرية والتدريب الإداري
�  -5إدارة اجلودة
  -6ا�ستخدام املعدات الفعالة واملالئمة والآمنة

الربامج الأوىل للأعمال املتعلقة بالألغام
�أفغان�ستان
تعود اخلطوات الأوىل للأعمال احلديثة املتعلقة بالألغام �إىل ت�ش ��رين الأول(�أكتوبر)  1988عندما
نا�ش ��دت الأمم املتحدة لأول م ّر ٍة نياب ًة عن �أفغان�س ��تان املجتمع الدويل مل�س ��اعدة �أفغان�ستان ومدّها
مبوارد مالية كر ّد �إن�ساين للم�شاكل التي �سببتها الألغام الأر�ضية فيها .وقبل هذه الفرتة من الزمن،
تولت القوات الع�س ��كرية الوطنية الأن�ش ��طة الهادفة �إىل احلد من ت�أثري الألغام ،ال �س ّيما �إزالتها كما
ح�ص ��ل يف �أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية� .أما بالن�س ��بة لو�ض ��ع �أفغان�س ��تان فكان الأمر خمتلف ًا،
بالرغم من عدم عمل اجليو�ش الأفغانية وعدم رغبة �أو قدرة القوات ال�سوفياتية على �إزالة الألغام
قبل ان�سحابها من البالد.
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�أ�ش ��ادت الأمم املتحدة بالربامج التمويلية «لأن�ش ��طة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» وهي عبارة
جديدة عنت �إزالة الألغام املزروعة ،وا�س ��تحدثت معلومات و�أن�شطة التوعية لتفادي وقوع �إ�صابات.
أغرا�ض
أ�م ��ا م�ص ��طلح «�إزال ��ة الألغام» فكان قد ا�س ��تخدم للدالل ��ة على تطه�ي�ر املواقع امللغوم ��ة ل ٍ
«اقتحام» �أي تطهري ممرات يف
�إن�س ��انية ،ولتمييز هذه اخلطوة عما تقوم به القوات الع�س ��كرية من
ٍ
�ساحة املعركة بغية حتقيق �أهداف املهمة الع�سكرية يف خالل عمليات القتال.
بعد انتداب عنا�صر الأمم املتحدة لتلك املناطق ،مب�ساعدة وحدات ع�سكرية من الدول املانحة ،قام
ه�ؤالء العنا�ص ��ر بتدريب �أكرث من  10.000الجئ �أفغاين لفرتة �أ�س ��بوعني حول �أ�س�س �إزالة الألغام،
وعليه ،قررت الأمم املتحدة دعم �إن�ش ��اء عدد من املنظمات غري احلكومية الأفغانية لتقوم ب�أعمال
امل�س ��ح وو�ض ��ع اخلرائط والعالمات و�إزالة الألغام الأر�ض ��ية والذخائر غري املنفجرة و�إجراء توعية
للمدنيني حول خماطر الألغام.
دول
وبع ��د أ�ك�ث�ر من عقدي ��ن ،ال تزال هذه املنظمات تعمل ،وقد قام بع�ض ��ها مبهم ��ات وعمليات يف ٍ
�أخرى م�ستخدم ًة خربتها يف امل�سح واال�ستعانة بكالب بولي�سية لك�شف الألغام و�إدارة اجلودة.
ويف خ�ض ��م الدعم الإن�س ��اين الذي �أمدّته الأمم املتحدة ملعاجلة م�شكلة الألغام الأر�ضية ،اقت�صرت
عملية م�ساعدة ال�ضحايا على �إجالء امل�صابني من نازعي الألغام على الرغم من �أن اللجنة الدولية
أطراف ا�ص ��طناعية
لل�ص ��ليب الأحمركان ��ت قد �أن�ش� ��أت عدد ًا من العيادات اال�ص ��طناعية لو�ض ��ع � ٍ
ملبتوري الأع�ض ��اء امل�ص ��ابني يف احلرب .وقامت م�ست�ش ��فيات اللجنة الدولية لل�ص ��ليب الأحمر يف
بي�ش ��اور وكويتا مبعاجلة اجلرحى القادمني �إىل باك�س ��تان من داخل �أفغان�س ��تان .كما كان للمنظمة
م�ست�ش ��فى م�س ��تقل يف كابول من عام  1988حتى عام  .1992ويقال �إن � %44أي (� )1530شخ�ص� � ًا
ح�سي على وجود م�شكلة
من �إجمايل عدد اجلرحى هم �ضحايا �ألغام �أر�ضية ،23مما �شكل �أول دليل ّ
�إن�سانية �شديدة النمو.

ن�ش�أة املنظمات غري احلكومية اخلا�ضة بالأعمال الدولية املتعلقة بالألغام
أغرا�ض �إن�س ��انية -منظمة
�أن�ش ��ئت املنظمة غ�ي�ر احلكومية الدولي ��ة الأوىل للتطهري من الألغ ��ام ل ٍ
هالو تر�س ��ت -يف عام  .1988كما �أن�ش ��ئت منظمة بريطانية �أخرى يف ال�سنة التالية  -1989الفريق
اال�ست�شاري املعني بالألغام الذي توىل �إجراء �أول درا�سة ا�ستق�صائية عن ت�أثري الألغام الأر�ضية يف
�أفغان�ستان.24
يف ع ��ام  ،1992تعاونت املنظمة الدولية للمعوقني 25مع الفريق اال�ست�ش ��اري املعني بالألغام لإن�ش ��اء
�أول برناجمني لإزالة الألغام يف كمبوديا و�شمايل العراق ،و�ساهمتا يف �إن�شاء احلملة الدولية حلظر
الألغام الأر�ضية ،علم ًا �أن املنظمة الدولية للمعوقني كانت قد بد�أت عملها مند ع�شر �سنوات كمنظمة
غري حكومية �إن�س ��انية تنفذ م�شاريع مل�صلحة الأ�شخا�ص املعوقني مبن فيهم مبتورو الأع�ضاء ب�سبب
الألغام وغريهم من ال�ضحايا.
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ومن ��ذ عام � ،1992ش ��اركت املنظمة الرنويجية للم�س ��اعدة ال�ش ��عبية 26بالأعم ��ال املتعلقة بالألغام،
ف�س ��اهمت �أو ًال يف مثل هذه الأعمال يف كومبوديا ومن ثم �أ�ص ��بحت تعمل يف �أكرث من اثنتي ع�ش ��رة
دول ��ة يف ث�ل�اث قارات ،وبات م ��ن املمكن ّ
االطالع عل ��ى قائمة كاملة لأكرث م ��ن  350منظمة حالية
خم�ص�ص ��ة بالأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام على موقع «مرك ��ز جنيف الدويل لأن�ش ��طة �إزال ��ة الألغام
للأغرا�ض الإن�سانية».27

املنظمات التجارية لإزالة الألغام
بع ��د ح ��رب اخلليج يف عام  ،1991قام عدد من ال�ش ��ركات التجارية بتطهري الأرا�ض ��ي من الألغام
والذخائر غري املنفجرة يف دولة الكويت (حيث مت �إزالة مليون لغم م�ضاد للأفراد وم�ضاد للدبابات
يف خ�ل�ال العقدين التاليني) .28ت�ض ��من برنامج تطهري الأرا�ض امللغومة  1993-1991ا�س ��تخدام ًا
ملعدات ميكانيكية ،وح ّفز تطويرها.
كبري ًا
ٍ
وبالتايل ن�ش� � أ� ع ��دد من ال�ش ��ركات التجارية مب ��ا فيه ��ا رويال� أوردنان� ��س (،)Royal Ordnance
د�.س.ل� ،)DSL( .إ.ل�.س ،)ELS( .باك تاك ( ،)BACTECماين تاك( )Mine-Techوم�شيم
( )Mechemفتط ��ورت من خالل عمليات الدمج والتو�س ��ع يف ميدان ال�ص ��ناعة التجارية الفعالة.
واليوم تتناف�س ل�شركات دولية ووطنية عدّة حول �إبرام عقود خا�صة «بالأعمال املتعلقة بالألغام» مع
جمموعة عمالء يعملون للم�صلحة الإن�سانية ،التنموية والتجارية.

كمبوديا ،موزامبيق و�أنغوال
بعد �أفغان�س ��تان والكويت ،كان التحدي التايل الأكرب للمجتمع الدويل فيما يتعلق بالألغام الأر�ض ��ية
يف كمبودي ��ا .يف كان ��ون الثاين(يناير) من ع ��ام  ،1992مدد جمل�س الأم ��ن يف الأمم املتحدة والية
بعثة الأمم املتحدة املتقدمة يف كمبوديا لت�شمل مهامها تطهري املواقع امللغومة وتقدمي التدريبات.29
يف �آذار(مار�س) ،با�ش ��رت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �إعادة توطني حوايل
 360.000الجئ ونازح من تايالند.
لربنامج
يف حزيران من عام � ،1992أن�ش ��ئ املركز الكمبودي للإجراءات املتعلقة بالألغام �أ�سا�س� � ًا
ٍ
وطني .يف عام  ،2000مت ت�أ�سي�س الهيئة الكمبودية ملكافحة الألغام بغية تفريق اجلوانب التنظيمية
للأعمال املتعلقة بالألغام عن الأعمال التنفيذية للمركز الكمبودي للإجراءات املتعلقة بالألغام.
ب ��د أ� التخطي ��ط للقيام ب�أعمال متعلق ��ة بالألغام يف املوزامبي ��ق يف عام  1992بع ��د �أن عينت الأمم
التح ��دة خب�ي�ر ًا يف نيوي ��ورك لإدارة عملي ��ات حف ��ظ ال�س�ل�ام حي ��ث بد�أ يرك ��ز عمله عل ��ى الألغام
الأر�ض ��ية وين�ش ��ئ مكتب الأمم املتحدة لإزالة الألغام� .شكلت اخلربات املكت�سبة يف موزامبيق نقطة
حت ��ول للأن�ش ��طة املتعلقة بالألغ ��ام املدعومة من الأمم املتح ��دة ،بحيث �أ�ض ��اءت االنتقادات وترية
العم ��ل البطيئ ��ة واالجتاه الذي اختارت ��ه الأمم املتحدة يف هذا املجال .و�أفادت درا�س ��ة الحقة على
الربنام ��ج �أنه ال ينبغي النظ ��ر �إىل القدرة املحلية على �أنها جمرد قدرة على �إزالة الألغام« :فتعزيز
ال�سلطات الوطنية لتنظيم �أهداف الأعمال املتعلقة بالألغام ،وتن�سيقها واحلفاظ عليها ،هو الهدف
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29

طر�أت العديد من امل�شاكل يف �أنغوال �أي�ض ًا حيث بد�أ التخطيط للأعمال املتعلقة بالألغام يف �آذار(مار�س)
من عام  ،1993علم ًا �أنه مل يتم �إن�شاء املكتب املركزي ملكافحة الألغام �إ ّال يف �آب(�أغ�سط�س) من عام
 .1994يف ع ��ام � ،1997أفاد تقرير الإدارة يف الأمم املتحدة لل�ش� ��ؤون الإن�س ��انية ح ��ول الربنامج �أنه،
نظري ًا ،الربنامج الأف�ض ��ل لال�س ��تفادة من خربات الربامج الأخرى ،باعتباره الربنامج الأحدث بني
الأربع ��ة الأخرى التي متت درا�س ��تها� .أما يف الواقع ،ف�أثبت هذا الربنامج �أنه الأكرث �إ�ش ��كالية لبداية
خالفات بريوقراطية داخلية حول كل �أهداف الربنامج و�إىل نزاعات حول
واعدة «ف�أف�ضى �سريع ًا �إىل
ٍ
31
تق�سيم العمل وامل�س�ؤوليات ».وبالتايل ،مت ا�ستخال�ص عدد من الدرو�س ال�صعبة.

الو�ضع الراهن
�أن�ش� ��أت حوايل  40دول ًة �ش ��ك ًال من �أ�ش ��كال برامج الإجراءات املتعلقة بالألغام ،بينما قامت الأمم
املتحدة بالإ�ش ��راف على الأن�شطة اخلا�ص ��ة بالأعمال املتعلقة بالألغام يف بع�ض الواليات واملناطق.
ويختل ��ف حجم ه ��ذه الربامج �إىل حد كبري بني دولة و�أخرى ،ففي �أفغان�س ��تان وكمبوديا مت توظيف
�آالف الأ�ش ��خا�ض العاملني يف �إزالة الألغام وو�ص ��لت ميزانية هذا الربنامج �إىل ع�ش ��رات املاليني.
أ�م ��ا يف قرب�ص وجزر فوكالند  /مالفينا� ��س �أو بع�ض الدول اجلزرية يف املحيط الهادئ فتم تطبيق
برامج �أ�صغر بكثري.
يف كان ��ون الأول(دي�س ��مرب) من ع ��ام � ،2013أعلنت  25دول� � ًة �أنها �أمتت تنفيذ م�س� ��ؤوليات تطهري
مناطقها امللغومة مبوجب معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد .وقد �أنهت معظم ال�سلطات الوطنية
للأعمال املتعلقة بالألغام ومراكز الإجراءات املتعلقة بالألغام يف هذه الدول عمليات التطهري هذه.
ؤوليات جديدة للرد
ويف �إحدى احلاالت ،قامت ال�سلطة الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام بتويل م�س� ٍ
ب�شكل ا�ستباقي على م�شاكل الذخائر غري املتفجرة وملعاجلة �إدارة خمزونات الذخائر.
للح�صول على تقرير مف�صل حول اجلهود احلالية التي تبذلها الدول الأطراف لهذه املعاهدة فيما
يخ� ��ص ا�س ��تمرار القيام بجهود �إزالة الألغام ،الرجاء الع ��ودة �إىل موقع املعاهدة الإلكرتوين �أو �إىل
32
�صفحة مر�صد الألغام الأر�ضية والذخائر العنقودية.

التطوارات العاملية
بالرغم مما ن�ص ��ت عليه معاهدة حظر الألغام امل�ض ��ادة للأفراد حول م�س� ��ؤولية الدول املت�ض ��ررة
بتطهري كل املناطق امللغومة� ،شهدت هذه الدول املت�ضررة من الألغام وغريها من خملفات احلرب
القابلة لالنفجار دعم ًا دولي ًا كرب ًا لو�ضع برامج وطنية خا�صة بها .وقد متت هذه اخلطوة من خالل
آليات خمتلفة لل�ص ��ندوق الإمناين ،وتطوير املعايري الدولية ،واللجوء �إىل معدات
ت�أ�س ��ي�س و�إن�ش ��اء � ٍ
اجتماعات دولية منتظمة لتبادل اخلربات.
متطورة لإجراءات االختبار ،وعقد
ٍ
�إ�ض ��افة �إىل ذلك ،و�ض ��عت برام ��ج تدريبية خمتلفة لتدري ��ب املديرين الوطني�ي�ن للأعمال املتعلقة
بالألغام ،كما يزداد التعاون والتبادل يف البلدان اجلنوبية بني الدول املت�ضررة من الألغام.
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الف�صل الثاين

دورة حياة الأعمال املتعلقة
بالألغام وتطورها امل�ؤ�س�سي

الر�سائل الرئي�سة
•  برامج الأعمال املتعلقة بالألغام حتدد عادة النقلة النوعية من مرحلة مابعد النزاع عرب
�إعادة الإعمار مرور ًا مبرحلة التنمية و�ص ��و ًال �إىل املرحل ��ة النهائية ،كما حتدد القدرات
املتبقية �أو �إعادة التوجيه �إىل �أمو ٍر �أخرى.
•  قد ال ت�س�ي�ر املرحلة االنتقالية على نح ٍو م�س ��تقيم ،وقد تظهر مراح ��ل مغايرة يف الوقت
نف�سه يف مناطق خمتلفة من الدولة.
ت�شجع ال�س ��لطات الوطنية على تويل م�س�ؤولية م�شكلة الألغام الأر�ضية وخملفات احلرب
•   َّ
القابلة لالنفجار ،والت�شريع و�إن�شاء �سلطات وطنية قادرة على معاجلة امل�شكلة.
•  ال ب ��د م ��ن الأخ ��د بعني االعتب ��ار امل�س ��ائل املتعلق ��ة باعتم ��اد العامل�ي�ن ،وامل�س� ��ؤوليات،
وااللتزامات التي تقت�ضيها املعاهدات الدولية.

دورة حياة برامج الأعمال املتعلقة بالألغام
مراحل دورة احلياة
مت ّر الربامج اخلا�ص ��ة بالأعمال املتعلقة بالألغام بدورة حياة ككل برنامج �آخر ،فتبد�أ هذه الربامج
وتتطور وتن�ضج وتقت�صر �إىل بع�ض القدرات املتبقية املحدودة ومن ثم تنتهي �أو توجه نحو حتديات
جديدة.
وتنفرد كل دول ٍة بربنامج �إجراءات الأعمال املتعلقة بالألغام ب�شكل كب ٍري ،فلكل منها ظروف خمتلفة
فرتات طويل ٍة من النزاع .تولت الوكاالت فوق الوطنية اخلا�صة بالأمم املتحدة �إدارة الن�شاط
وليدة ٍ
الأويل ب�ش ��كل �ش ��به كامل لبع�ض الربامج احلديثة� .أما يف حاالت �أخرى فكان للهيئات الوطنية دور
�أ�سا�سي يف املراحل الأولية لربامج �إجراءات الأعمال املتعلقة بالألغام.
وقد عزز الو�ض ��ع الأمني ال�س ��ائد وحجم الدم ��ار املادي للبنية التحتية احلاج ��ة �إىل �إعادة الإعمار
وحري ��ة القي ��ام بالأعمال ال ّالزمة� .أما بالن�س ��بة للدول الت ��ي مل تعان من التلوث ب�ش ��كل كبري فتمر
براجمه ��ا ب ��دورة حياتها يف خالل �س ��نوات قليلة ،بحي ��ث تبقى برامج �أخرى �س ��ارية حتى بعد عدة
عقود.
ٍ
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تغيري �إطار الأعمال املتعلقة بالألغام
ظهرت معظم الألغام ،والذخائر العنقودية وخملفات احلرب القابلة لالنفجار ،نتيجة فرتات النزاع
الت ��ي م� � ّرت بها بلدان عديدة .ويف الكثري من احلاالت وبخا�ص ��ة خالل العقود ال�س ��ابقة ،كانت هذه
النزاع ��ات داخلية وخ ّلفت ما عرف «بحاالت الطوارئ املعقدة» .ويف هذه احلاالت خ�صو�ص� � ًا يطعن
ب�ش ��رعية الدولة �أو تنهار يف بقع كبرية من الدولة حيث من املمكن لل�س�ل�ام �أن ي�س ��ود لوقت طويل يف
بع�ض مناطق هذه الدولة عينها بالرغم من ا�ستمرار النزاع ،ومن املمكن �أن يكون متقطع ًا يف مناطق
�أخرى حيث يتم ا�ستهداف املدنيني و�سبل عي�شهم يف �أغلب الأحيان من قبل ف�صائل متحاربة.
وتطل ��ب هذه الأطراف املتحاربة ،ب�ش ��كل متك ��رر ،من املجتمع الدويل توفري الدعم لت�ش ��كيل بعثات
حلف ��ظ ال�س�ل�ام ولبناء ال�س�ل�ام .ويف حني جنحت هذه اجلهود� -أو يف ح�ي�ن تعترب معظم الدول �أن
م�ص ��احلها الوطنية �أ�ص ��بحت يف خطر -قد تتحول مرحلة حفظ ال�سالم �إىل جهود كبرية يف �إعادة
الإعمار ،بتمويل من الدول املانحة وامل�ؤ�س�سات املالية املتعددة الأطراف (كالبنك الدويل وم�صارف
التنمية الإقليمية).
وعلى الرغم من �أن العمل التنموي «التقليدي» (كاال�ستثمارات اجلديدة يف البنية التحتية ،اخلدمات
االجتماعية وتنمية القطاع اخلا�ص) مل ينقطع كلي ًا يف الكثري من احلاالت ،يجوز للحكومة واملانحني
الأ�سا�سيني الرتكيز على حفظ ال�سالم وبنائه ،وبالتايل على موا�صلة برنامج �إعادة الإعمار .وفيما
تتقدم �أعمال �إ�ص�ل�اح البنية التحتية الأ�سا�س ��ية (الطرقات ،ال�س ��كك احلديدي ��ة ،املوانئ ،املرافق
الكهربائية� ،ش ��بكات املياه وغريها) واخلدمات العامة الأ�سا�س ��ية (اخلدمات التعليمية ،ال�ص ��حية
ين�صب االهتمام ب�شكل مت�صاعد على برامج تنموية �أكرث تقليدية.
والأمنية/ال�شرطة� ،إلخ)،
ّ
يف خالل املرحلة االنتقالية لأي دولة البد من الإ�ضاءة على �أربع مراحل �أ�سا�سية:
-1
-2
-3
-4

النزاع
اال�ستقرار املبا�شر بعد النزاع
�إعادة الإعمار
التنمية التقليدية بدعم من املانحني الدوليني وامل�ؤ�س�سات املالية

ه ��ذا الت�ص ��وير للمرحلة االنتقالية من النزاع �إىل التنمية هو و�ص ��ف مب�س ��ط .فف ��ي بع�ض احلاالت،
يتجدد ن�ش ��اط �صراع خامل ،فيوقف املرحلة االنتقالية عند �إعادة الإعمار والتنمية .وقد تعاين بع�ض
البلدان التعي�سة من نزاعات م�ستمرة لوقت طويل ،فت�صبح حال ًة طارئة و�أولي ًة من�سية ال تل َقى �إال قلي ًال
م ��ن اهتمام املجتمع الدويل .يف تلك احلاالت ،تكون مرحلة االنتقال من النزاع �إىل التنمية غام�ض ��ة
ومع ّر�ض ��ة للنك�سات ،بحيث قد ت�س�ي�ر على وتري ٍة متفاوتة يف خمتلف �أنحاء البالد .لذا ففي بداية كل
مرحلة ونهايتها ال ميكن �إلغاء �إمكانية كونها قاطعة ،ذلك �أن معظم املراحل تتداخل فيما بينها.
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وتعت�ب�ر الدينامي ��ات العام ��ة لتلك املراح ��ل االنتقالي ��ة والآثار املرتتب ��ة عليها ،للأ�ش ��خا�ص الذين
يخططون ويديرون برامج الأعمال املتعلقة بالألغام� ،أهم من تفا�ص ��يل مرحلة انتقالية واحدة لبلد
واحد .وبخا�صة:
• تتط ��ور البيئة االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية للبالد ،يف بع� ��ض النواحي ،ب�سرع ٍة
كبري ٍة زمني ًا
•  وبف�ض ��ل ذلك ،يزداد حجم و�أهمية خمتلف �أنواع برامج الدعم الدولية -الإن�سانية ،لبناء
ال�سالم /اال�ستقرار املبا�شر بعد النزاع� ،إعادة الإعمار والتنمية -مع مرور الوقت.
�ّي� اجلهات الدولية الفاعلة احلا�ض ��رة يف البالد ،كما تتغري �أهدافها الأولية و�سلطتها
•  تتغ رّ
للت�أثري على ال�ش�ؤون املحلية ،مع مرور الوقت.

الآثار املرتتبة على الأعمال املتعلقة بالألغام
أرا�ض ومرافق �آمن ��ة ،معلومات ،تن ّبه النا�س
لي�س ��ت النتائج الأ�سا�سية للأعم ��ال املتعلقة بالألغام (� ٍ
�إىل �أخط ��ار الألغام الأر�ضية ،الذخائر العنقودية وخملفات احلرب القابلة لالنفجار) هي الغايات
بحد ذاتها .فكل نتيجة ت�ؤول �إليها هذه الأعمال هي و�سيلة للو�صول �إىل الغاية .لذا فالأعمال املتعلقة
بالألغ ��ام هي (�أو من املفرو�ض �أن تكون) بخدم ��ة �أي مواطن ينتمي �إىل دولة مت�ضررة من الألغام.
وقت من الأوقات معظم موارد هذه الأعمال لدعم اجلهود اال�سرتاتيحية الأهم نوع ًا
وتن�ش ��ر يف �أي ٍ
التي تبذلها هذه الدولة يف ذلك الوقت.
وم ��ع ت�سلي ��ط ال�ضوء عل ��ى امل�ساع ��دة الإن�سانية الرامي ��ة لتحقيق اال�ستق ��رار حتى �إع ��ادة الإعمار
والتنمي ��ة ،ال بد من �إعطاء �أولويات للأعمال املتعلق ��ة بالألغام يف بيئة ما بعد النزاع -ولتخ�صي�ص
التغيات ب�شكل ت�صاعدي على مدى فرتة زمنية
تتغي .عاد ًة ،حتدث هذه رّ
موارد الربنامج -على �أن رّ
تك ��ون مفاجئة ،لذا قد يعمل برنام ��ج الأعمال املتعلقة بالألغام ،يف بع� ��ض املراحل،على دعم ثالثة
�أنواع من الربامج مث ًال :برامج �إن�سانية� ،إعادة �إعمار وتنمية.
عندم ��ا ي ��وزع على هذا النحو ،يظهر منط الإنفاق على الأعم ��ال املتعلقة بالألغام مع الوقت كما هو
مبني يف الر�سم الأول.
ق ��د ي ؤ�ث ��ر نوعان اثنان من التغي�ي�رات على �أداء برنامج �أي ��ة دولة للأعمال املتعلق ��ة بالألغام� .أو ًال،
تنم ��و قدرات الربنامج بف�ضل الأ�صول اجلديدة والتدريب ��ات و�إدخال �أنظمة �إدارة تنظيمية �أف�ضل،
واخل�ب�رة .بع�ض التطورات املحتمل ��ة لربنامج الأعم ��ال املتعلقة بالألغام �أدرج ��ت يف �أ�سفل الر�سم
الأول.
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الر�سم الأول :تطور الأعمال املتعلقة بالألغام
الوقت

• دعم الالجئني والعمليات
الإن�سانية

• تطوير القدرات الأ�سا�سية

• تراكم �سريع للعمليات
• �إن�شاء برنامج وطني
•اعتماد حملي للتقنيات
والتكنولوجيات
•عدة مهام داعمة مل�شاريع �إعادة
الإعمار

•توكيل امل�س�ؤوليات تدريجي ًا
�إىل ال�سلطات الوطنية
والتخفيف من املوظفني
الدوليني
• بدء و�إن�شاء متويل حملي
•االندماج مع �آليات
التخطيط التنموي

�أولوية �إعادة الإعمار

النزاع

• توطني كامل للإدارة
• تقلي�ص التمويل الدويل
•الأعمال املتعلقة بالألغام
النا�شئة عن زيادة
الطلب من قبل خمططي
القطاعات ،املناطق
واملجتمع

اال�ستقرار

الأعمال املتعلقة
بالألغام لأغرا�ض �إن�سانية

Chapter 2

• دخول منظمات و�أ�صول
دولية

تنمية

تنمية م�ساعدة

الأعمال املتعلقة
بالألغام للتنمية

الأعمال املتعلقة بالألغام
لإعادة الإعمار

الأعمال املتعلقة
بالألغام للأمن الداخلي

Development
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sectoral, area, and
community planners
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معلومات �إ�ضافية ،مع الوقت ،تتيح لهم
ثاني ًا ،يحتاج خمططو ومديرو الأعمال املتعلقة بالألغام �إىل
ٍ
(�أق ّل ��ه نظري ًا) اتخاذ ق ��رارات موثوقة والقيام بتوقعات �أف�ضل حول التط ��ورات امل�ستقبلية التي قد
ت�ؤثر على الربنامج.
تخ�ص:
تعترب بع�ض الفئات البيانية مهمة لربنامج الأعمال املتعلقة بالألغام بحيث ّ
• املخاطر (املوقع ،التوزيع ،عدد الأجهزة ونوعها ،ماهية الأ�صول التي حتدّها املخاطر.)....
• �سب ��ل العي�ش -كيف ميك ��ن للأفراد والأ�س ��ر واملجتمعات البقاء على قي ��د احلياة واالزدهار
بيانات اجتماعية-اقت�صادية م�ص ّنفة ح�سب اجلندر والعمر).
(يتطلب ذلك
ٍ
• احلوكمة الوطنية -كيفية ت�شكيل احلكومات وا�ستبدالها و�آلية الوظائف احلكومية.
• الدعم الدويل والتمويل احلكوم ��ي -اجلهات الفاعلة الأ�سا�سية و�أهم �أهدافها على امل�ستوى
الوطني والإقليمي واملجتمعي.
وب�شكل عام ،ال بد للمخططني من �أن يرتقبوا ثالثة اجتاهات رئي�سة:
ٍ
  -1م�ستوي ��ات متزاي ��دة من امللكية الوطنية لربنام ��ج الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام -وقد تتحمل
احلكوم ��ة م�س�ؤولي ��ة مرك ��ز الأعمال املتعلق ��ة بالألغام مث ًال .وه ��ذا يعني زي ��ادة م�س�ؤولية
(والق ��درة املرتبطة بها) احلكومة الوطني ��ة املتعلقة مبجموعة اجلهات املانحة حول و�ضع
�أولويات لتقدم هذه الدول.
  -2م�ساهم ��ة متزايدة من ال ��وكاالت القطاعي ��ة (الدوائ ��ر احلكومية ،املنظم ��ات احلكومية
وغريه ��ا) يف الوقت الذي يت�ص ��دى املخططون يف خمتلف القطاع ��ات (الزراعة ،النقل،
اخلدم ��ات ،البيئة وغريه ��ا) للم�شاكل الناجتة ع ��ن التلوث الذي ط ��ال اخلطط التنموية
لقطاعاتهم.
  -3م�ساهم ��ة متزاي ��دة عل ��ى خمتل ��ف امل�ستويات احلكومي ��ة فيما يت ��م �إعادة بن ��اء القدرات
احلكومي ��ة الإقليمي ��ة واملحلي ��ة بعد مرحل ��ة ال�صراع ،حتى تتحم ��ل تدريجي� � ًا امل�س�ؤوليات
امل�سندة �إليها مبوجب الد�ستور والت�شريعات.

الأعمال املتعلقة بالألغام يف احلاالت الطارئة
تن ّف ��ذ الأعم ��ال املتعلقة بالألغام خ�ل�ال احلاالت الطارئة يف البالد �أو املناط ��ق التي ت�شكو من و�ضع
�أمن ��ي متغ�ّي رّ�ر �أو غام�ض .ويف هذه الظ ��روف ،تتعهد الأمم املتحدة (وبخا�ص� � ٍة دائرة الأمم املتحدة
للإج ��راءات املتعلق ��ة بالألغام (القيام مبثل ه ��ذه الأعمال -يف نطاق مهم ��ة الأمم املتحدة حلفظ
ال�سالم.
38

الف�صل 2

تط ّبق الربامج عاد ًة بقرا ٍر من جمل�س الأمن يف الأمم املتحدة .فهي تدعم دور مهمة حفظ ال�سالم
كامل ًة ك�إزالة الألغام �أو خملفات احلرب القابلة لالنفجار لإتاحة املجال لدوريات احلدود ،ولر�صد
عمليات جتميع الأ�سلحة ،وت�سهيلها ،ومتكني الالجئني من التنقل ،وتوفري �إمدادات الإغاثة وغريها،
كما كانت احلال م�ؤخر ًا يف قرب�ص ودارفور ولبنان وليبيا وجنوبي ال�سودان .ومت ّول مثل هذه الربامج
م ��ن قبل امل�ساهمات املقررة للدول الأع�ضاء �إىل الأمم املتح ��دة ،1وقد ي�ستكمل هذا التمويل �أحيان ًا
بف�ضل التربعات.
�أما اليوم ،فين�صب الرتكيز �أكرث ف�أكرث على دور الأعمال املتعلقة بالألغام بدعم من اجلهود املبذولة
لتحقي ��ق ال�سالم �أو احلفاظ عليه ،يف الدول وفيما بينها� .أف�ضت درا�سة من�شورة يف عام  2006قام
به ��ا املعهد الدويل لبحوث ال�سالم يف �أو�سلو �إىل ما يلي« :ب�إمكان الأعمال املتعلقة بالألغام �أن ت�ؤدي
دور ًا مهم� � ًا يف بن ��اء ال�سالم ،وقد ت�ساع ��د املبادرات ال�صاعدة لهذه الأعم ��ال على تعزيز الثقة بني
الأط ��راف املتنازعة كما كانت احل ��ال يف �سريالنكا وال�سودان ...يف ال�سن ��وات الأخرية .كما ت�شكل
امل�شارك ��ة يف هذه الأعمال دعم ًا لتحقي ��ق امل�صاحلة على خمتلف امل�ستوي ��ات متام ًا كالتي ن�شهدها
يف العالق ��ات القائم ��ة بني املقاتلني ال�سابق�ي�ن يف الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام يف �أفغان�ستان لربنامج
ال�س�ل�ام� .أخ�ي�ر ًا ،تولد ه ��ذه الأعمال دعم� � ًا عام ًا لعملية �إن�ش ��اء ال�سالم وذلك من خ�ل�ال ت�أثريها
املبا�ش ��ر على حياة النا�س اليومية -من �إزالة املخاطر �إىل �إعادة فتح طرقات النقل وحترير املوارد
2
الن ��ادرة كالأرا�ضي وموارد املياه .وت�شكل الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام �أداة مرنة وقوية لبناء ال�سالم
كونها م�ص ّممة ومن ّفذة ومن�سّ قة بدقة».
ب�إمكان الأعمال املتعلقة بالألغام دعم بناء ال�سالم يف عدد من املناطق املحددة من خالل:
• تقلي�ص ن�سبة البطالة (وبخا�صة يف املجموعات التي قد تلج�أ �إىل العنف يف غياب �سبل بديلة
للعي�ش).
• التن�سيق و�إدارة املعلومات.
• �إن�شاء ر�أ�سمال اجتماعي على م�ستوى املجتمع املحلي.
• بناء الثقة على امل�ستوى الإقليمي.
تقلي�ص ن�سبة البطالة
م�سلح مط ��ول .للأعمال املتعلقة بالألغام مزايا
تك ��ون ن�سب ��ة البطالة مرتفعة جد ًا يف نهاية كل نزاع ٍ
ن�سبية يف العديد من القطاعات جلهة توفري فر�ص العمل من خالل قدرتها على التجنيد والتدريب
وال�ش ��راء والتوزي ��ع والإ�شراك ب�سرعة ،مو ّل ��دة بذلك ثمار ال�سالم يف وقت ق�ص�ي�ر .يف �أفغان�ستان،
وقت من الأوقات� ،أكرب م�ش ّغل مدين غري حكومي
مث�ل ً�ا� ،ش ّكل برنامج الأعمال املتعلقة بالألغام ،يف ٍ
يف البالد.
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وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذه املبادرة عل ��ى تقلي�ص البطال ��ة ،يو�ضع امل ��ال يف أ�ي ��ادي النا�س العادي�ي�ن الذين
يحتاجون ��ه للبقاء على قيد احلي ��اة .وقد يعزز هذا النوع من الأمن االقت�ص ��ادي (الن�سبي) الدعم
ال�شعب ��ي لعملي ��ة ال�سالم .كما ي�ساه ��م يف توفري م�صادر الدخل ال�ضروري ��ة للن�ساء والرجال الذين
أ�سر �أو معيلني نتيجة النزاع �أو حادث �سببه الألغام الأر�ضية /الذخائر العنقودية/
�أ�صبحوا �أرباب � ٍ
خملفات احلرب القابلة لالنفجار.
التن�سيق و�إدارة املعلومات
للأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام قدرة رائع ��ة يف �إعداد مناذج موح ��دة لتن�سي ��ق و�إدارة املعلومات ،مما
ي�ش ��كل عام�ل ً�ا �أ�سا�سي ًا يف تقدمي اخلدمات يف الوقت املنا�س ��ب يف كل البيئات التي تعي�ش مراحل ما
بع ��د النزاع� .أما يف كو�سوفو ،ف�ش ّكلت الديبلوما�سية الت ��ي ت�ؤديها الأمم املتحدة مللء �أداة التخطيط
امل ��كاين يف قاع ��دة بيانات نظ ��ام �إدارة املعلوم ��ات ملكافحة الألغ ��ام حافز ًا ملناط ��ق قطاعية �أخرى
ال�ستغالل �إمكانيات نظم املعلومات اجلغرافية.
وق ��د ات�صل ��ت امل�ستوي ��ات العالية من الدع ��م لتطوير القدرات املحلي ��ة والوطني ��ة لتن�سيق الأعمال
املتعلق ��ة بالألغ ��ام و�إدارتها ،مبا ه ��و �أبعد من القطاع .فم ��ن املمكن نقل التجرب ��ة واخلربة ،ب�شكل
خا� ��ص ،املكت�سبت�ي�ن من التقيي ��م والتخطيط يف خ�ل�ال التدري ��ب الإداري املتق ��دم واملتو�سط� ،إىل
قطاعات �أخرى.
ٍ
بناء ر�أ�سمال اجتماعي على م�ستوى املجتمع املحلي
ت�ساعد التوعية مبخاطر الألغام ،وبخا�ص ٍة من خالل �أن�شطة االت�صال باملجتمع املحلي ،على حتديد
املخ ��اوف والأولويات املحلية وعلى تبليغها �إىل ال�سلطات العليا .وقد ت�ساعد �أي�ض ًا على حث الرجال
والن�س ��اء على حتمل م�س�ؤولية �أك�ب�ر يف �إدارة خطر الألغام والذخائ ��ر العنقودية وخملفات احلرب
القابلة لالنفجار يف جمتمعاتهم.
وق ��د ي�ساع ��د هذا الدع ��م على بناء ر�أ�سم ��ال اجتماعي ،عل ��ى م�ستوى املجتمع املحل ��ي ،وعلى جعل
مب ��ادرات التوعية بالأخطار أ�ك�ث�ر ا�ستدامة حتى بعد رحيل اخلرباء .وق ��د ي�ساهم يف توفري املزايا
املطابقة حلث املجتمع على امل�شاركة يف املهام ال�صعبة لبناء الثقة والتعاون يف مرحلة مابعد النزاع.
بناء الثقة على امل�ستوى الإقليمي
م ��ن املمك ��ن بناء الثقة على امل�ست ��وى الإقليمي .هكذا هي ح ��ال جنوبي �شرقي �أوروب ��ا التي �شهدت
خطوات
إ�ح ��دى �أعنف املع ��ارك يف القارة منذ احلرب العاملية الثانية والتي كان ��ت ال�سباقة يف �أخذ
ٍ
نحو التعاون الإقليمي للأعم ��ال املتعلقة بالألغام .وجمل�س تن�سيق الأعمال املتعلقة بالألغام جلنوبي
�شرقي �أوروبا هو هيئة تن�سيق �إقليمية لربامج الأعمال املتعلقة بالألغام يف دول البلقان .ويت�ألف هذا
املجل� ��س م ��ن مديري مراكز الإجراءات املتعلق ��ة بالألغام يف �ألبانيا ،البو�سن ��ة والهر�سك ،كرواتيا،
و�صربيا.
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الأعمال املتعلقة بالألغام لدعم �إعادة الإعمار والتنمية
ح�ي�ن تنتهي حال ��ة الط ��وارئ الإن�سانية ويتح�س ��ن الو�ضع الأمني يف ال ��دول املت�ضررة م ��ن الألغام،
تع ��دل �أولويات الأعم ��ال املتعلقة بالألغام لدعم برام ��ج �إعادة الإعمار والتنمي ��ة .ومن الطبيعي �أن
�زاع ،و�أن يحدد البنك
ي�ض ��ع البنك الدويل مث ��ل هذا الربنامج لإعادة الإعم ��ار ذا �أولوية بعد �أي ن � ٍ
الإقليم ��ي للتنمية املالئم واجلهات املانحة الأ�سا�سية ،وذلك ملد ٍة ترتاوح بني ثالث وخم�س �سنوات.
وعن ��د نهاي ��ة مدة تنفيذ الربنامج ،من املفرت�ض �أن تكون قد مت ��ت عملية �إعادة بناء البنية التحتية
الأ�سا�سي ��ة للبالد بدع ��م من منظمات الأعمال املتعلقة بالألغام� ،أينم ��ا اقت�ضى ذلك ،وبخا�صة من
خالل عمليات امل�سح والتطهري.
�إ�ضاف ��ة �إىل �إعادة �إعم ��ار البنية التحتية الأ�سا�سية و�إعادة �إحياء اخلدمات العامة الرئي�سة ،يهدف
برنام ��ج الإعمار ملرحل ��ة ما بعد النزاع �إىل ا�ستعادة قدرة احلكومة امل�ستفيدة على تخطيط اجلهود
التنموي ��ة القائم ��ة و�إدارته ��ا .ومبا أ�ن ��ه من املمك ��ن �أن تكون الق ��درات الإدارية له ��ذه احلكومة قد
�صراع طويل ،بالت ��ايل ب�إمكان هذه احلكومة امل�ساهمة ب�شكل ب�سيط يف
ت�ضاءل ��ت ب�شكل كبري خالل ٍ
خمطط ��ات برنامج إ�ع ��ادة الإعمار ذي �أولوية ،مبا يف ذلك من �أولوي ��ات الأعمال املتعلقة بالألغام.
ولك ��ن ،يف خ�ل�ال هذه املرحل ��ة ،ال بد من نق ��ل امل�س�ؤولية تدريجي� � ًا �إىل ال�سلط ��ات الوطنية ،مبا يف
ذلك و�ضع �أولويات امل�سوحات /التطهري ،ومن التخفيف من منا�صب امل�ست�شارين الدوليني للأعمال
املتعلقة بالألغام.
يف ح�ي�ن تكرب ق ��درات احلكوم ��ة التي بد�أت ت� ��ؤدي دور ًا ب ��ارز ًا يف و�ض ��ع �أولويات التنمي ��ة وتن�سيق
امل�ساعدات ،يبد أ� دعم امليزانية الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام يتزايد �شيئ ًا ف�شيئ ًا .ومن الطبيعي
�أن ن�شه ��د يف مرحلة �إعادة الإعم ��ار تبدي ًال للجهات الفاعلة الدولية الأك�ث�ر ت�أثري ًا من نظام الأمم
املتح ��دة واملنظمات غري احلكومية الإن�سانية الدولية �إىل البن ��ك الدويل ،البنوك الإقليمية للتنمية
واجله ��ات املانحة الأ�سا�سية� .إالّ �أن ال�سلطات الوطني ��ة للأعمال املتعلقة بالألغام حتاول الت�أكد من
وج ��ود روابط مع �آلي ��ات تخطيط �إعادة الإعمار وم ��ع املنظمات ل�ضمان التوافق ب�ي�ن هذه الأعمال
و�أولويات �إعادة الإعمار.
تتطور �أولويات امل�سح /التطهري القائمة وت�ضاف �إليها �أولويات جديدة .وقد يطبق امل�سح /التطهري
أرواح والأط ��راف .ومن املمكن
يف ج ��زءٍ واح ��دٍ من الدولة وذل ��ك تلبية لغر�ض حمدد وه ��و �إنقاذ ال ٍ
توزيع �أ�صول امل�سح /التطهري يف الوقت عينه يف مكانٍ �آخر وذلك لأهداف تنموي ٍة �أكرب ك�إعادة فتح
الطرقات وبناء املدار�س والعيادات وت�سهيل الو�صول �إىل الأ�سواق.
وت�سل ��ط الأ�ض ��واء يف هذه املرحل ��ة على تنفيذ برنام ��ج �إدراة معلومات منظم ،وعل ��ى الرتكيز على
اال�ستدام ��ة والق ��درة التنموي ��ة الوطنية .ومن املهم ،يف ه ��ذه املرحلة� ،أن تعم ��ل ال�سلطات الوطنية
للأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام واملجتمع الدويل له ��ذه الأعمال على حتديد هوية الهيئ ��ة الوطنية التي
�ستتحمل م�س�ؤولية نظام �إدراة املعلومات اخلا�ص بالأعمال املتعلقة بالألغام.
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التطور امل�ؤ�س�سي للتنظيمات التن�سيقية
للأعمال املتعلقة بالألغام
�إدارة الأعمال املتعلقة بالألغام وتن�سيقها
�أ�صب ��ح من البديهي جد ًا �أن تقع م�س�ؤولية الأعمال املتعلق ��ة بالألغام على عاتق الدول املت�ضررة من
هذه الألغام ،بحيث متنح هذه امل�س�ؤولية للهيئة الوطنية ملكافحة الألغام التي تتوىل �سيا�سة وتنظيم
و�إدارة الربنام ��ج الوطن ��ي للأعمال املتعلقة بالألغام ،وتعبئة امل ��وارد وبخا�صة من احلكومة .3تعترب
الهيئ ��ة الوطنية ملكافحة الألغام هيئة م�شرتكة بني الوزارات امل�س�ؤولة عن كل مراحل و�أوجه برنامج
الأعمال املتعلقة بالألغام �ضمن حدوده الوطنية ،مبا يف ذلك من ا�سرتاتيجية وطنية لهذه الأعمال،
ومعايري وطنية وتعليمات تقنية 4لها.
يعترب مركز الأعمال املتعلقة بالألغام 5اجلهاز الت�شغيلي للهيئة الوطنية ملكافحة الألغام ،بحيث ميثل
ه ��ذا اجلهاز النقطة املحوري ��ة لأن�شطة الأعمال املتعلقة بالألغام على الأر� ��ض .يقوم املركز بتنفيذ
�سيا�س ��ات الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام ،وبتن�سيق العمل اليومي ملختلف املنظمات والوكاالت التي
تقوم بعمليات املكافحة .ومع ًا ي�شكالن جهازين �أ�سا�سيني لإدارة الأعمال املتعلقة بالألغام وتن�سيقها
يف الدولة املت�ضررة من الألغام ،والذخائر العنقودية وخملفات احلرب القابلة لالنفجار.
عدد كب ٍري من العاملني يف
ويف بع� ��ض احل ��االت ،يقوم مركز الأعمال املتعلقة بالألغام بالتن�سي ��ق مع ٍ
حاالت
ه ��ذا املي ��دان ،وبالتحكم مببالغ كبرية م ��ن املال ،كما يقوم �أحيان ًا مبه ��ام �أب�سط بكثري .ويف ٍ
�أخرى ،ك�أنغوال وكمبودي ��ا ،توىل مركز الأعمال املتعلقة بالألغام م�س�ؤولية الفرق الت�شغيلية اخلا�صة
�صب كل اهتمام ��ه على فرقته
ب ��ه لإزال ��ة الألغ ��ام� .إال �أن هذه املنهجي ��ة يف العمل �أثبت ��ت �أن املركز ّ
اخلا�ص ��ة ومل يتمكن م ��ن �أداء مهامه التن�سيقية الوطني ��ة ب�شكل ف ّعال .و�أف�ضت تل ��ك املنهجية �إىل
ت�ض ��ارب امل�صال ��ح ،ف�أ�صبح مرك ��ز الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام ،وهو الهيئة التنظيمي ��ة ،ي�ؤدي دوري
«احلكم» و»الالعب».6
مت �إعداد منوذج عن الهيكلية الوطنية املو�صى بها للأعمال املتعلقة بالألغام يف الر�سم الثاين.7
�إ�ضاف ��ة �إىل مرك ��ز الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام والهيئة الوطني ��ة ملكافحة الألغ ��ام ،ي�ساهم عدد من
الهيئ ��ات الأخ ��رى يف الربنامج الوطن ��ي للأعمال املتعلق ��ة بالألغام� ،أبرزها اجله ��ات املانحة .وقد
يت ��م �إن�ش ��اء جلان تقنية وفرق عمل ،حت ��ت �إ�شراف كل من الهيئة �أو املركز ،الت ��ي توكل �إليها بع�ض
امل�س�ؤوليات.
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الر�سم الثاين:

هيكلية الأعمال املتعلقة بالألغام
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sistance
to mine
وخملفات
andالألغام
هناك جمموعة من اجلهات الفاعلة اأواملنظمات التي باإمكانها توفري امل�صاعدة للدول املت�صررة من
pports mine
action
in 30
ثلثني دولة وثلثة
احلرب القابلة للنفجار .يف عام  ،2013قامت الأمم املتحدة بدعم الأعمال املتعلقة بالألغام يف
خماطرs may be
limited
اأقاليم .وقد تقت�صر خدمات الأمم املتحدة اأحيان ًا على اأحد اأوجه الأعمال املتعلقة بالألغامto one-
كالتوعية على
ctim assistance. In other
الألغ ��ام اأو م�صاعدة ال�صحايا .ويف اأحيانٍ اأخرى ،ت�صم ��ل خدمات الأمم املتحدة كل جوانب هذه الأعمال من تطهري
ne action, from clearing
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وتختل ��ف م�شارك ��ة الأمم املتح ��دة ح�سب نط ��اق امل�شكلة ،وامل�ساع ��دة املطلوبة من قب ��ل احلكومات
الوطني ��ة ،و�أي ظروف خا�صة .وقد �أن�ش�أت دائرة الأمم املتحدة للإجراءات املتعلقة بالألغام مركز ًا
للأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام يف عدد من الدول التي �شهدت نزاع� � ًا م�سلح ًا حيث ت�ؤدي الأمم املتحدة
مهمته ��ا حلف ��ط ال�سالم .كم ��ا يقوم برنام ��ج الأمم املتحدة الإمنائ ��ي بدعم بناء الق ��درة الوطنية
واملحلية مبا يف ذلك من �إن�شاء �سلطات وطنية ومركز للأعمال املتعلقة بالألغام.
تط ��رح «ا�سرتاجتي ��ة الأمم املتحدة للأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام  »2018-2013الأه ��داف امل�شرتكة
لنظ ��ام الأمم املتحدة والتزامه به ��ذه الأعمال ،ذلك �أن �أحد �أهدافها ه ��و تعزيز القدرات الوطنية
يف تطبي ��ق هذه الأعمال .وتقوم هذه اال�سرتاتيجية بتح�سني ال�سيا�سة القائمة اخلا�صة بدعم الأمم
املتح ��دة للأعمال املتعلقة بالألغام والتن�سيق الفعال� :سيا�سة الأمم املتحدة امل�شرتكة بني الوكاالت.
وحتدد هذه ال�سيا�سة �أدوار الكثري من وكاالت و�أجهزة الأمم املتحدة امللتزمة ب�أداء الأعمال املتعلقة
بالألغام ،وم�س�ؤولياتها.
رك ��زت املنظم ��ات الإقليمية ،وبخا�ص ٍة منظمة الدول الأمريكية ،على منهجي ��ة �إقليمية لعملية �إزالة
الألغ ��ام وتن�سي ��ق �أن�شطة مكافحتها .كما قام ع ��دد من الدول ،مبا فيها الوالي ��ات املتحدة ،بتقدمي
مراكز للأعمال املتعلقة بالألغام عرفت «باملكاتب الوطنية لإزالة الألغام».
امل�ساعدة الثنائية لإن�شاء
ٍ
وكج ��زء م ��ن دعمه لبن ��اء الق ��درات الوطنية ،ق ��ام «مركز جني ��ف ال ��دويل لأن�شطة �إزال ��ة الألغام
للأغرا� ��ض الإن�سانية» بتوف�ي�ر التدريبات وامل�ساعدة التقنية للكثري من الدول املت�ضررة من الألغام
يف كل م ��ن املج ��االت التالي ��ة :الت�شريع ��ات ،تخطيط برام ��ج الأعمال املتعلق ��ة بالألغ ��ام و�إدراتها،
التقنيات امل�ستخدمة يف عملية �إزالة الألغام ،والتوعية مبخاطر الألغام .وي�ؤدي املركز دور ًا �أ�سا�سي ًا
يف م�ساعدة الدول على تطوير املعايري الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام.

احلاجة �إىل ت�شريعات وطنية
تلج أ� الدول اىل العديد من املواد القانونية لإن�شاء هيئة وطنية ملكافحة الألغام و�/أو مركز للأعمال
املتعلقة بالألغام ،ولتنظيم الأن�شطة املتعلقة بهذه الأعمال .وت�ضم هذه املواد قوانني �أق ّرها الربملان،
مرا�سي ��م و�أوام ��ر وغريها من امل ��واد املماثل ��ة ال�صادرة عن جمل�س ال ��وزراء� ،أو ع ��ن مكتب رئي�س
ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة (رئي�س الوزراء �أو الرئي�س) �أو عن �إحدى ال ��وزارات .وبالتايل ال بد من ت�شجيع
ال ��دول املت�ض ��ررة من الألغام والذخائر العنقودية وخملفات احل ��رب القابلة لالنفجار على اعتماد
الت�شريعات الوطنية لتن�سيق الأعمال املتعلقة بالألغام وتنظيمها.
ت�ش�ي�ر الت�شريع ��ات الوطني ��ة �إىل قانونٍ ع ��ام �أق ّرته ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة يف الب�ل�اد (كالربملان �أو
الكونغر�س) و�صدّق عليه رئي�س حكومة الدولة املعنية .ويف�ضل اللجوء �إىل الت�شريعات الوطنية كونها
هيئات خارجية .كما
ثمرة تعاونٍ كب ٍري بني ال�سلطة التنفيذية ،والربملان الوطني ،ويف بع�ض الأحيان ٍ
�أنه ��ا تتي ��ح مل�ستخدميها النظر يف امل�سائل اخلا�ص ��ة بالأعمال املتعلقة بالألغ ��ام ،والأن�شطة الواجب
تطبيقه ��ا والآث ��ار املرتتبة على القان ��ون املقرتح .و�سمحت ه ��ذه الت�شريعات ب�إ�ضاف ��ة �أحكام تتعلق
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مب�س�ؤولي ��ة ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة يف رفع تقارير دوري ��ة �إىل الهيئة الت�شريعية ح ��ول التقدم يف تطبيق
برنام ��ج الأعم ��ال املتعلقة بالألغام ،مم ��ا ي�سهل على املجل�س الت�شريعي ّ
االط�ل�اع من احلكومة على
مثل هذا التقدم.
تت�ضم ��ن الت�شريعات اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام بع�ض العنا�صر املحددة ،كما ت�ضم �أحكام ًا
حول:
• �إن�شاء الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام
• �إن�شاء مركز للأعمال املتعلقة بالألغام (و�أي مكتب �إقليمي /للمحافظة تابع للمركز)
• �إجناز الأن�شطة اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام
• اعتماد العاملني يف الأعمال املتعلقة بالألغام ومراقبتهم
يح ��دد الت�شريع الوطني �إطار العنا�صر الرئي�سة للبني ��ة امل�ؤ�س�سة اخلا�صة بربنامج الأعمال املتعلقة
بالألغ ��ام ،و�سلطته ��ا ،و�شرعيتها .لذا ينظر عاد ًة يف �أدق التفا�صي ��ل املتعلقة بكيفية �إجناز الأن�شطة
اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام ،على الرغم من �أن معظم الدول تختار اللجوء �إىل مواد �أخرى،
ك�إجراءات الت�شغيل املوحدة ،فتقع يف دائرة اخت�صا�ص الت�شريع الوطني.
عال من نفاذ وتوحيد العمليات مكافحة الألغام (بخا�ص ٍة
قد ت�ؤدي هذه اخلطوة �إىل ايجاد م�ستوى ٍ
التطه�ي�ر)� ،إالّ �أنه ��ا تخلق نوع ًا م ��ن اجلمود والت�صدي لتغيري النظام القائ ��م .ونادر ًا ما يتم تيومي
التغي�ي�رات التي تتطل ��ب اتفاق ًا �شرعي ًا متق ّدم� � ًا -فعملية ال�صياغة واالتف ��اق ،والعبء الذي ت�شكله
اخلدم ��ة املدني ��ة وتوقيت احلكوم ��ة ،كلها عنا�صر جتعل م ��ن �إدخال بع�ض التغي�ي�رات على الوثائق
الر�سمية �أمر ًا غري مرغوب فيه و�صعب ًا.
تتطلب املبادئ الأ�سا�سية لإدارة اجلودة ،وبخا�ص ٍة التح�سني امل�ستمر لها ،درجة منا�سبة من املرونة
والتفاعل به ��دف �إتاحة املجال �أمام العمليات والإجراءات والأنظمة للتك ّيف واملالءمة مع الظروف
املتغية ،وذلك يف ظل معارف وخربات جديدة.
رّ
يلع ��ب العم ��ل الت�شريعي دور ًا مهم� � ًا يف �إن�ش ��اء ال�سيا�سات واملعاي�ي�ر الأ�سا�سية اخلا�ص ��ة بالأعمال
املتعلقة بالألغام ،ويف تعزيز التعليم والتطور املنا�سب لدعم فعالية برنامج الأعمال املتعلقة بالألغام
وكفاءته .وي�ستحوذ �إبقاء التوازن بني ال�سلطة املركزية وتفوي�ض ال�سلطة ،على تن ّبه �شديد وخطوات
مدرو�سة.
ويح ��دد الت�شريع الوطن ��ي اخلا�ص بالأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام موجبات ال ��دول اخلا�ضعة ملعاهدة
حظ ��ر الألغام امل�ضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية .وقد تنطوي الت�شريعات على متطلبات
�إ�ضافي ��ة لإنف ��اذ ه ��ذه املعاهدات مبا فيها تق ��دمي املعلوم ��ات الأ�سا�سية ل�ضمان االمتث ��ال للمناطق
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امللغومة ،لتطهريه ��ا ولال�ستحواذ على املخزون االحتياطي مث ًال ،وذلك للت�أكد من اعتبار الأن�شطة
املحظورة غري م�شروعة يف الإطار املحلي.

الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام
تعترب الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام اجلهة امل�س�ؤولة عن الإ�شراف على الأعمال املتعلقة بالألغام يف
ال ��دول املت�ضررة .ف�أحد �أبرز �أغرا�ض الت�شري ��ع اخلا�ص بالأعمال املتعلقة بالألغام هو �إن�شاء الهيئة
الوطني ��ة ملكافحة الألغام وحتديد وظائفها .وبذلك ال بد للت�شريع اخلا�ص بهذه الهيئة من �أن ي�ضم
�أحكام ًا وا�ضح ًة يف النطاقات التالية:
� -1إن�ش ��اء الهيئ ��ة الوطنية ملكافح ��ة الألغام :ين� ��ص الت�شريع بو�ض ��وح على �إن�ش ��اء الهيئة وعلى
�ضرورة انعقادها بانتظام .ويحدد هذا القانون الوزارة ،الدائرة� ،أو ع�ضو ال�سلطة التنفيذية
امل�س�ؤول عن الإ�شراف على عمل الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام.
  -2الع�ضوي ��ة :يح ��دد القان ��ون ال ��وزارات و�/أو امل�س�ؤولني الأع�ض ��اء يف الهيئ ��ة الوطنية ملكافحة
الألغ ��ام .وت�ضم هذه اجلهات موظفني م ��ن الوزارات �أو الدوائر املرتبط ��ة ب�أن�شطة مكافحة
الألغام (كوزارات الزراعة ،الدفاع ،التعليم ،ال�ش�ؤون اخلارجية ،ال�صحة ،الداخلية ،وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة) .وب�إمكان الهيئة �أن ت�ضم ممثلني عن املنظم ��ات الدولية وغريها من الهيئات
�أو املنظم ��ات املعنية بالأعمال املتعلقة بالألغام .وقد تتم دعوة هذه اجلهات �أحيان ًا للم�شاركة
كجه ��ات مراقب ��ة لعمل الهيئة .ال بد له ��ذا القانون �أي�ض ًا من حتديد ال ��وزارة �أو الدائرة التي
�سترت أ�� ��س اجتماعاته ��ا وتلك التي �ست� ��ؤدي دور الأمانة العامة للهيئة ،يف ح ��ال مل ي�ؤ ّد مركز
�أعمال الألغام هذه املهام.
  -3امل�س�ؤولي ��ات :ين�ص القانون عل ��ى �أن الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام ه ��ي اجلهة املكلفة بكل
امل�س�ؤولي ��ة املرتبط ��ة بالأعمال املتعلقة بالألغ ��ام يف البالد .وبذلك تك ��ون الهيئة م�س�ؤولة عن
الق ��رارات اال�سرتاتيجية وتلك املتعلق ��ة ب�سيا�سة هذه الأعمال .ويحدد ب�شكل خا�ص م�س�ؤولية
الهيئة يف �أداء املهام التالية:
• التنفيذ الكامل للقانون اخلا�ص بالأعمال املتعلقة بالألغام
• اعتم ��اد �سيا�سة وا�سرتاتيجية و�أولويات وخطة عم ��ل �سنوية وطنية للحد من ت�أثري الألغام
وخملفات احلرب القابلة لالنفجار (�أي خطة وطنية للأعمال املتعلقة بالألغام)
• امل�صادقة على املعايري الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام ()NMAS
• تق ��دمي التقاري ��ر اخلا�صة باملنتديات ح ��ول تقدم �أعم ��ال مكافحة الألغ ��ام �إىل الربملان،
والنا�س ،واجلهات املانحة والأمم املتحدة
• الإ�شراف على عمل مركز الأعمال املتعلقة بالألغام
• جمع الترباعات من املوارد الوطنية واجلهات املانحة.
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مركز الأعمال املتعلقة بالألغام
يعت�ب�ر مركز الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام اجله ��از الت�شغيلي الذي يطب ��ق �سيا�سات الهيئ ��ة الوطنية
ملكافحة الألغام ،بحيث ميثل هذا اجلهاز النقطة املحورية للتن�سيق اليومي لأن�شطة مكافحة الألغام
عل ��ى الأر� ��ض .ويتوىل املركز جمموع ًة كب�ي�رة من امل�س�ؤوليات واملهام يف املناط ��ق التي تعاين ب�شكل
جدّي من الألغام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار.
ت�شم ��ل النق ��اط الرئي�سة التي تتحكم ب�إن�شاء مركز الأعمال املتعلق ��ة بالألغام والتي ال بد من النظر
فيها عند و�ضع الت�شريعات الوطنية اخلا�صة ب�أعمال مكافحة الألغام ،ما يلي:
�  -1إن�ش ��اء مرك ��ز للأعمال املتعلق ��ة بالألغام (و�أي مكت ��ب �إقليمي /للمحافظ ��ة تابعة للمركز).
متام� � ًا كالهيئ ��ة الوطنية ملكافحة الألغ ��ام ال بد من �إن�ش ��اء مركز للأعم ��ال املتعلقة بالألغام
مبوجب قانون ،ومن اعتباره اجلهاز امل�س�ؤول عن تن�سيق الأعمال املتعلقة بالألغام يف البالد.
  -2التمويل :يحدد القانون موارد متويل مركز الأعمال املتعلقة بالألغام .ميار�س املركز �أن�شطته
عل ��ى ح�ساب ميزانية الدولة املت�ضررة في�سحب روات ��ب موظفيه على �سبيل املثال منها ،مما
ي�ضم ��ن ب� ��أن لدى املركز م�ص ��در ًا موثوق� � ًا للتمويل فيتمكن م ��ن و�ضع �أن�شطت ��ه وفق ًا لذلك.
و�إ�ضافة �إىل التمويل الوطني ،من املمكن احل�صول على �أموال من جهات مانحة دولية ،ومن
م�صادر خا�صة �أوغريها.
  -3امل�س�ؤولي ��اتُ :يكلف املركز مبجموعة من امل�س�ؤولي ��ات لكونه اجلهاز الذي ي�شرف على �أعمال
مكافحة الألغام على امل�ستوى العملي.
يعطي القانون مركز الأعمال املتعلقة بالألغام ال�صالحية لأداء املهام التالية:
• تن�سيق الأعمال املتعلقة بالألغام يف الدولة املعنية
• �إدارة املعلومات اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام وتعميمها
•  �إعداد اال�سرتاتيجية واخلطة الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام ،وخطط العمل ال�سنوية،
وتنفيذها
•   و�ضع املعايري لأولويات الأعمال املتعلقة بالألغام
•  اعتماد العاملني يف الأعمال املتعلقة بالألغام ومراقبة الأن�شطة اخلا�صة بهذه الأعمال
•  �صياغة املعايري الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام
•  توزيع الأن�شطة اخلا�صة ب�أعمال مكافحة الألغام وفق ًا خلطة العمل الوطنية
•  الت�أكد من جودة الأن�شطة اخلا�صة ب�أعمال مكافحة الألغام
•  ت�أدية مهام الأمانة العامة للهيئة الوطنية ملكافحة الألغام
غالب� � ًا م ��ا تكون حماولة من ��ح مركز الأعم ��ال املتعلقة بالألغام �سلط� � ًة اعتماد �إر�ش ��ادات فرعية �أو
�إدارية� ،أو حتى �أنظمة مرتبطة باملهام املذكور �آنف ًا ،ذات منفعة.
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�إ�ضافة �إىل هذه امل�س�ؤوليات ،ال بد من العمل على الكثري من امل�سائل الإدارية والإجرائية ،كالأنظمة
املتعلق ��ة باملوظفني ومتطلبات اعتماد العاملني يف �أعمال مكافحة الألغام .ال ي�شمل القانون اخلا�ص
بالأعم ��ال املتعلقة بالألغام ه ��ذه التدابري فترتك للأوام ��ر والأنظمة الداخلية .وق ��د مينح القانون
مرك ��ز الأعمال املتعلقة بالألغام �سلطة و�ضع �أنظمة مماثلة عند احلاجة ورفعها �إىل الهيئة الوطنية
ملكافحة الألغام للموافقة عليها.
يلع ��ب تكليف املهام ل�سلطة يف امل�ستوى املنا�سب دور ًا مهم ًا يف احلفاظ على املرونة الالزمة للإبقاء
املتغية ،ولفهم املهام املكلفة.
على تفاعل الربنامج مع الظروف والأو�ضاع رّ
وفق� � ًا للهيكلية الت�شغيلية ،قد ال يت ��وىل مركز الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام م�س�ؤولية تن�سيق املنا�صرة،
م�ساعدة ال�ضحايا� ،أو تدمري املخزون االحتياطي.

تنفيذ القانون اخلا�ص بالأعمال املتعلقة بالألغام
يح ��دد القان ��ون اخلا�ص بالأعم ��ال املتعلقة بالألغام مكون ��ات هذه الأعمال الت ��ي �ستطبق يف الدولة
املعني ��ة؛ يف ح�ي�ن يكلف مركز الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام ،وهو اجله ��از التن�سيق ��ي الأ�سا�سي لهذه
العم ��ال ،بالإ�شراف عل ��ى معظم الأن�شطة .وقد ي�ؤدي ه ��ذا املركز ،بنف�سه ،بع� ��ض العمليات �إالّ �أنه
قب ��ل كل �شيء م�س�ؤول عن تن�سيق مداخالت الوزارات ،املنظمات الدولية ،املنظمات غري احلكومية
واجلهات الفاعلة التجارية.
ويق ��وم بتحدي ��د �أن�شط ��ة حمددة خا�ص ��ة بدول مع ّين ��ة ح�س ��ب طبيعة م�شاكله ��ا املت�صل ��ة بالألغام
ومبخلفات احلرب القابلة لالنفجار .ويع ّد القانون اخلا�ص بالأعمال املتعلقة بالألغام قائم ًا ملعاجلة
احتياجات حمددة عل ��ى ال�صعيد الوطني .تعترب العمليات التالية م�شرتكة لكل احلاالت التي ت�شتد
فيه ��ا النزاعات املتعلقة بالألغام ومبخلفات احلرب القابلة لالنفجار ،وي�شار �إليها عاد ًة يف القانون
اخلا�ص بالأعمال املتعلقة بالألغام:
•  م�س ��ح املناطق امللوثة بالألغ ��ام والذخائر العنقودية وخملفات احل ��رب القابلة لالنفجار،
وحتديده ��ا ،وو�ضع خط ��ط العمل� .إحدى �أبرز مه ��ام مركز العمال املتعلق ��ة بالألغام هي
التع ��رف عل ��ى املناطق التي تعترب خط ��رة ب�سبب وجود الألغام وخملف ��ات احلرب القابلة
لالنفج ��ار ،والتبليغ عنها وحتديدها بعالم ��ات .لذا فقد ت�شكل امل�سوحات نقطة االنطالق
لبع� ��ض �أعم ��ال مكافح ��ة الألغام ،كتطه�ي�ر الأرا�ض ��ي من الألغ ��ام والذخائ ��ر العنقودية
وخملف ��ات احلرب القابلة لالنفج ��ار ،التوعية ب�أخطار الألغام ،وتن�سي ��ق �أن�شطة الهيئات
اخلارجي ��ة �أو اجله ��ات الفاعلة املحلية .وي� ��ؤدي �ضم هذه الأن�شط ��ة �إىل القانون اخلا�ص
بالأعمال املتعلقة بالألغام �إىل توفري قاعدة قانونية تخول امل�ساحني وغريهم من املوظفني
دخ ��ول الأرا�ضي امللوث ��ة ،والتوا�صل مع امل�س�ؤولني احلكومي�ي�ن ،واحل�صول على املعلومات
التي تتيح لهم �إمتام مهامهم.
•  ت�سليم الأرا�ضي .بعد تطبيق عمليات امل�سح الفنية وغري الفنية ،يتم التعرف على املناطق
اخلطرة ،وت�سجيلها وحتديدها قب ��ل اعتبارها �أولوية لتطهريها .ي�ساعد القانون اخلا�ص
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بالأعمال املتعلقة بالألغام على التطهري بحيث ميكن للطاقم العامل الدخول �إىل الأرا�ضي
امللوثة واحل�صول على املعلومات التي ت�سهل عملهم .فت�سليم الأرا�ضي هو عبارة عن عملية
اتخ ��اذ ق ��رار يعتمد على توافر املعلوم ��ات الالزمة والثقة بني اجلهات املق � ِّ�ررة ب�أن القرار
ال ��ذي ق ��د ي�ؤخذ لن يعاك�س م�صال ��ح �أي من هذه الأط ��راف يف امل�ستقب ��ل .ويلعب القانون
الوطني دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تو�ضيح امل�سائل املتعلقة بامل�س�ؤوليات وااللتزامات.
•  التوعي ��ة ب�أخط ��ار الألغام .ي�شكل تعليم النا�س كيفية العي�ش ب�أم ��ان يف بيئ ٍة ملوثة بالألغام،
والذخائ ��ر العنقودية ،وخملفات احلرب القابل ��ة لالنفجار ،جزء ًا مهم ًا من عملية تقلي�ص
احتم ��ال �سقوط �ضحايا نتيجة هذه الأ�سلحة .وغالب ًا ما يغ�ض االقانون اخلا�ص النظر عن
الأعمال املتعلقة بالألغام وعن التوعية حول �أخطار هذه الألغام ،ذلك �أنها قد ت�أتي مبنافع
جم ��ة .فب�إمكان ه ��ذا القانون توفري امل ��واد الأ�سا�سي ��ة و�إدخال التوعية ح ��ول �أخطار هذه
الألغام على املناهج الدرا�سية� ،إذا اقت�ضى الأمر ،وعلى و�سائل الإعالم املحلية والوطنية.
•  م�س�ؤولي ��ة البيان ��ات اخلا�ص ��ة بالألغام وخملفات احل ��رب القابلة لالنفج ��ار .يتوىل مركز
الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام م�س�ؤولية جم ��ع املعلومات ح ��ول مواقع املناط ��ق املت�ضررة من
الألغ ��ام ،الذخائر العنقودي ��ة ،خملفات احلرب القابلة لالنفج ��ار ،وتلك املتعلقة بحوادث
الألغ ��ام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار .ويقوم املركز ع ��اد ًة مبراقبة قواعد البيانات
الأ�سا�سية من خالل تخزين املعلومات ،وبالتن�سيق مع وكاالت ر�سم اخلرائط ،يقوم بو�ضع
خرائ ��ط ،وخمطط ��ات ،ومعلومات أ�خ ��رى يف خدمة العامل�ي�ن يف �أعمال مكافح ��ة الألغام
والأط ��راف املعني ��ة الأخرى .وي�ؤدي �ضم ه ��ذه امل�س�ؤوليات �إىل القان ��ون اخلا�ص بالأعمال
املتعلق ��ة بالألغ ��ام �إىل توفري قاعدة قانونية تخول املركز القي ��ام بهذه الأن�شطة وتفادي �أي
نزاع حمتمل مع الوكاالت الوطنية لر�سم اخلرائط.
•  تدم�ي�ر املخ ��زون االحتياط ��ي .جترب ال ��دول املنت�سبة �إىل معاه ��دة حظر الألغ ��ام امل�ضادة
ألغام م�ضادة للأفراد خمزنة ،وذلك �ضمن �أربع �سنوات
للأفراد على تدمري كل ما لها من � ٍ
من انت�سابها كطرف .كما وجترب�أطراف اتفاقية الذخائر العنقودية على تدمري خمازونها
م ��ن هذه الذخائر .وق ��د �أدخلت بع�ض الدول هذا املطل ��ب �إىل قوانينها اخلا�صة بالأعمال
املتعلق ��ة بالألغام �أو بالذخائر العنقودية ،كما �أعطت مركز الأعمال املتعلقة بالألغام مهام
ي�ؤديه ��ا .وي�ؤدي �ضم هذا املطلب �إىل القانون اخلا�ص بالأعمال املتعلقة بالألغام �إىل توفري
قاع ��دة قانونية وطنية لتطوير الأنظمة اخلا�ص ��ة بامللكية والنقل والتخزين وتدمري الألغام
امل�ضادة للأفراد والذخائر العنقودية وغريها من الأ�سلحة املماثلة.
•  م�ساعدة ال�ضحايا .ي�شكل توفري العناي ��ة الطبية و�إعادة الت�أهيل و�إعادة �إدماج الأ�شخا�ص
امل�صاب�ي�ن بالألغ ��ام وخملفات احلرب القابل ��ة لالنفجار جزء ًا مهم ًا م ��ن الأعمال املتعلقة
بالألغ ��ام .وتعترب هذه اخلطوات مل�ساعدة ال�ضحايا من م�س�ؤولية الوزارات املعنية بال�صحة
العام ��ة ،واخلدمات االجتماعية ،والإعاقة� .أم ��ا امل�س�ؤولية الأ�سا�سية فتقع على عاتق وزارة
ال�صحة/ال�ش�ؤون االجتماعية و�/أو �أي هيئة يف الدولة م�س�ؤولة عن الإعاقة وحقوق امل�صابني
بها ،وت�ؤدي كل من الهيئات الوطنية ملكافحة الألغام ومراكز الأعمال املتعلقة بالألغام دور ًا
يف �أداء امل�س�ؤولي ��ة .وقد �أفادت ال�سيا�سة القطاعية للأمم املتحدة حول م�ساعدة ال�ضحايا
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يف عام � ،2003أنه ب�إمكان هذه الهيئات/املراكز امل�ساهمة يف م�ساعدة ال�ضحايا من خالل
جم ��ع البيانات وتعميمه ��ا ،واملنا�صرة والتن�سي ��ق ،يف حني �أ�ضاءت ه ��ذه ال�سيا�سة على �أن
«مراك ��ز الأعمال املتعلقة بالألغام مل تع ّد لتويل امل�س�ؤولي ��ة الرئي�سة يف م�ساعدة ال�ضحايا،
وعل ��ى �أنها لي�س ��ت موكلة بذلك وال متلك اخلربة �أو املواردة الالزم ��ة» .وقد يو�ضع القانون
ملعاجل ��ة م�س�ألة رفاهية الناجني و�ضمان حقوقهم لهم من دون �أي متييز ،وذلك من خالل
�إن�شاء القوانني املنا�سبة املراعية ظروف الأ�شخا�ص امل�صابني ب�إعاقة.

اعتماد العاملني يف الأعمال املتعلقة بالألغام ور�صدهم
به ��دف �ضم ��ان جودة الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام ال ب ّد من الت�أكد من �أن تل ��ك الأعمال تنفذ على يد
عامل�ي�ن خمت�صني .ين�ص القانون اخلا�ص بالأعمال املتعلقة بالألغام على اعتماد العاملني قبل بدء
تنفي ��ذ �أي ن�شاط ��ات يف الدول املعنية .وق ��د ي�ضمن هذا املطلب قدرة ال ��وكاالت الدولية واملنظمات
غرياحلكومية وال�شركات التجارية على تخطيط الأن�شطة املتعلقة مبكافحة الألغام و�إدارتها ،وعلى
كفاءته ��ا يف �أداء مه ��ام حمددة يف الأعمال املتعلق ��ة بالألغام .لذا ف�إن اعتم ��اد العاملني يف �أن�شطة
مكافحة الألغام ي�ضمن توافق هذه الأعمال مع املعايري املعتمدة والأولويات الوطنية.
ين�ص القانون املذكور على منح مركز الأعمال املتعلقة بالألغام ال�صالحية لإعداد معايري االعتماد،
ويعرف �أنه اجلهاز امل�س�ؤول عن القيام مبثل هذه املهام .وت�ضم عملية االعتماد عاد ًة فر�صة ملنا�شدة
الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام يف حال �صدور �أي قرا ٍر �سلبي .وتطبق عملية االعتماد على املنظمات
املعنية ب�إزالة الألغام والتوعية على خماطرها ،و�أحيان ًا بتدمري املخزون من االحتياطي.
ال ي�ستفي ��د مرك ��ز الأعم ��ال املتعلقة بالألغام �إذا ُمن ��ح ال�صالحية العتماد هيئ ��ات معنية مب�ساعدة
ال�ضحاي ��ا .ومب ��ا �أن الأن�شط ��ة الت ��ي يتم تطبيقها ت�ش ��كل جزء ًا م ��ن منهجية �أو�س ��ع للعناية الطبية
واخلدمات االجتماعية وحقوق الإن�سان ،قد تتوىل دول ف ّعالة �أخرى م�س�ؤولية �إمتامها.
ولتحقي ��ق الأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام على �أكمل وجه ،ال بد م ��ن التنبه �إىل �ض ��رورة �إدارة اجلودة.
ي�ضم ��ن مركز الأعمال املتعلقة بالألغام �إمتام الأن�شطة وامل�شاريع مبا يتوافق مع املعايري والأولويات
الوطنية اخلا�صة بهذه الأعمال.

عنا�صر �إ�ضافية نّ
يتعي النظر فيها
التحديدات
ت�شكل التحديدات الوا�ضحة جزء ًا مهم ًا من �أي قانون .لذا فال بد للقانون اخلا�ص بالأعمال املتعلقة
بالألغ ��ام من �أن يحوي حتديدات امل�صطلحات اخلا�صة بهذه الأعمال وامل�ستخدمة يف �أحكامه .وقد
ت�ضم ��ن ه ��ذه امل�صطلحات :الأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام ،ت�سليم الأرا�ض ��ي� ،إزالة الألغ ��ام ،التوعية
مبخاط ��ر الألغ ��ام ،م�ساعدة ال�ضحايا ،وغريه ��ا من امل�صطلحات املهمة .تو�ض ��ع هذه الأخرية بنا ًء
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على املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام مما ي�ضمن تطابق املعايري وم�صطلحات القانون.
وق ��د حتت ��اج التحديدات �إىل التعديل يف بع�ض الأحيان حتى تعك� ��س حقيقة الو�ضع القائم يف الدول
املت�ضررة املعنية.
و�إذا كان القان ��ون اخلا� ��ص بالأعمال املتعلقة بالألغام يعالج تطبيق معاه ��دة حظر الألغام امل�ضادة
للأف ��راد ،واتفاقية الذخائر العنقودي ��ة� ،أو الربوتوكول الثاين املعدل التفاقي ��ة الأ�سلحة التقليدية،
فم ��ن املهم �أن ي�ستخدم ه ��ذا القانون التحديدات ال ��واردة يف هذه املواد؛ مم ��ا ي�ضمن تطابق ًا بني
املعاهدات الدولية و�أحكام القانون الوطني.
تنفيذ موجبات املعاهدات الدولية
اعتم ��دت بع� ��ض ال ��دول الأط ��راف يف معاهدة حظر الألغ ��ام امل�ض ��ادة للأفراد ،اتفاقي ��ة الذخائر
العنقودي ��ة� ،أو الربوتوك ��ول الثاين املعدل التفاقي ��ة الأ�سلحة التقليدية ،القان ��ون اخلا�ص بالأعمال
املتعلق ��ة بالألغام كو�سيل ٍة لتنفيذ متطلبات هذه املعاه ��دات .وتت�ضمن كل من معاهدة حظر الألغام
امل�ض ��ادة للأفراد واتفاقية الذخائ ��ر العنقودية حتديد املناطق امللوث ��ة وتطهريها وتدمري املخزون
موجبات لتحديد و�إزالة
االحتياطي .ويت�ضمن الربوتوكول الثاين املعدل التفاقية الأ�سلحة التقليدية
ٍ
الألغ ��ام ،ال�شراك اخلداعي ��ة وغريها من الأجهزة .وغالب ًا ما تقع ه ��ذه الأن�شطة �ضمن اخت�صا�ص
الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام �أو مركز الأعمال املتعلقة بالألغام.
يف ح�ي�ن �أن بع�ض الدول الأخ ��رى اختارت اللجوء �إىل قوانني خمتلف ��ة لتنفيذ متطلبات املعاهدات.
وبذل ��ك متلك كل دولة احلرية باختيار الطريقة الف�ضلى لتحقيق �أهدافها املتعلقة بكافحة الألغام،
وتنفيذ املعاهدات التي ت�شكل طرف ًا فيها.
امل�س�ؤولية عن احلوادث
تعن ��ي امل�س�ؤولية عن ح ��وادث الألغام وخملفات احل ��رب القابلة لالنفج ��ار كل العاملني يف الأعمال
املتعلق ��ة بالألغ ��ام .يف ال�سنوات الأخرية ،قامت بع�ض ال�ضحاي ��ا و�أ�سرهم يف ب�ضع احلاالت بال�سعي
أرا�ض مت
�إىل املطالب ��ة بالأ�ضرار املدني ��ة �أو �إىل تقدمي ال�شكاوى اجلزائية عن
ٍ
حوادث وقعت �ضمن � ٍ
الت�أكي ��د عليها �سابق ًا على �أنها مطهرة� ،أو حي ��ث مت تدمري �أو �إزالة العالمات املحددة للألغام فيها
من دون �أي �إذن.
حوادث مماثلة على الت�أكد من �أن مداخالت الأعمال
تقوم الطريقة الأ�سا�سية للحد من خطر وقوع
ٍ
املتعلقة بالألغام تتم وفق ًا للمعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام �أو ملعايري �أخرى ذات �صلة.
والب ��د من �أن ين�ص القانون على �أن الطاقم العام ��ل يف مكافحة الألغام املعتمد ح�سب الأ�صول غري
م�س� ��ؤول عن احل ��وادث� ،إذا كان يعمل باحرتاف (�أي وفق� � ًا للمعايري املعتمدة و�إج ��راءات الت�شغيل
املوحدة وبالعناية الالزمة).
م ��ن املمكن معاجلة الأعمال املتعلقة بالألغام اخلا�ضعة للقانون الوطني من خالل طرق ت�ستخدمها
املنظم ��ات ملعاجلة الن�شاط ��ات اخلطرة من �أجل امل�صلح ��ة العامة (مث�ل ً�ا :وكاالت تطبيق القانون
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�أو خدم ��ات الإطف ��اء) .وكبدي ��ل لذلك ب إ�م ��كان القانون ح ��د امل�س�ؤولي ��ة �أو نقله ��ا للحكومة عندما
يت ��م م�س ��ح الأر�ض وحتديده ��ا وفق ًا لإج ��راءات الت�شغي ��ل املوح ��دة �أو ت�صنيفها ك�أر� ��ض �آمنة بعد
تطهريها.
وبغ� ��ض النظ ��ر عن أ�ح ��كام القان ��ون الوطني ،ي�شج ��ع العاملون يف الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام على
االحتفاظ بت�أمني امل�س�ؤولية (حينما وجدت) حماي ًة من ال�شكاوى والدعاوى التي قد ترفع عليهم.

القدرات املتبقية والإجناز
تهدف كل برامج الأعمال املتعلقة بالألغام �إىل معاجلة امل�شاكل الناجتة عن وجود حقيقي وملمو�س
للألغ ��ام ،والذخائ ��ر العنقودية ،وخملفات احلرب القابلة لالنفجار ،حت ��ى ال يعود لها �أي �آثار على
املجتمع وحتى حتقيق املوجبات اخلا�ضعة للمعاهدات الدولية.
من املتوقع �أن ن�صل �إىل وقت ال يبقى فيه �أي م�شاكل عالقة �أو حيث تتقل�ص هذه امل�شاكل �إىل حد ال
حاجة فيها �إىل �إعداد برامج ذات هيكلية م�ؤ�س�سية كبرية ومعقدة .قد توجد بع�ض الردود املنا�سبة
لتلك التوقعات.

القدرات املتبقية
عل ��ى الرغم من دقة برنام ��ج الأعمال املتعلقة بالألغام ،و�شموليت ��ه ،وفعاليته ،فمن ال�صعب الت�أكد
م ��ن �أنه ج ��رت معاجلة كل الكائنات اخلط ��رة يف الدول املت�ضررة .تلك ه ��ي حال خملفات احلرب
الت ��ي ق ��د تك ��ون متبقي ��ة يف مناطق نائي ��ة �أو الت ��زال مدفون ��ة يف باطن الأر� ��ض .وحتى بع ��د �إنهاء
عملي ��ات تطه�ي�ر �ضخم� � ٍة ،ال بد من احلف ��اظ على بع�ض الق ��درات لتلبية النداء عن ��د اكت�شاف �أي
كائن خطر.
ٍ
وتق ��ع م�س�ؤولي ��ة القيام بهذه اخلطوة الأخرية عل ��ى اجلي�ش� ،أو ال�شرطة �أو وح ��دات الدفاع املدين،
عل ��ى الرغم من تورط املتعهدين التجاري�ي�ن يف بع�ض الأحيان .من املمكن �أن يكون النطاق الزمني
للحف ��اظ عل ��ى القدرة املتبقي ��ة طوي ًال -حافظت كل م ��ن فرن�سا وبلجيكا على الق ��درات عن طريق
�إبقائها م�شغولة يف معاجلة خملفات احلرب القابلة لالنفجار املتبقية من احلربني العامليتني الأوىل
والثانية.
ق ��د يقت�ضي تغيري القان ��ون حتى يعك�س نقل امل�س�ؤولي ��ة من الهيئة الوطنية ملكافح ��ة الألغام ومركز
الأعم ��ال املتعلقة بالألغام �إىل هيئ ��ات وزارية �أو دوائر �أخرى .وتعترب عملية احلفاظ على املعلومات
اخلا�ص ��ة بالتلوث ال�سابق واحلايل ،وتيوميها ،وحت�صينها و�إتاحتها �إحدى �أبرز اخلطوات .وقد تقع
م�س�ؤولي ��ة التعامل مع ه ��ذه املعلومات على كل من الأر�شيف الوطني �أوغريه من امل�ستودعات املماثلة
(للمعلومات التاريخية) ،والوحدات الت�شغيلية للقدرات املتبقية (للمعلومات اجلديدة).
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�إعادة التنظيم
تكت�سب املنظمات والهكليات امل�ستحدثة يف برنامج الأعمال املتعلقة بالألغام خرب ًة ودرو�س ًا يف خالل
�أدائه ��ا العمليات الكبرية .وقد ال تتمنى �أي دول ��ة �أن تفقد اخلربة التي متلكها تلك الهيئات كمركز
الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام؛ لذا وبدل ا�ستبعاده ��ا �أحيان ًا �أوالتقليل من مهامه ��ا ،ي�صدر قرار مينح
املنظمات القائمة م�س�ؤوليات جديدة.
وق ��د يعرف القط ��اع العاملي للأعمال املتعلق ��ة بالألغام اجتاه ��ات �أو�سع (كالرتكي ��ز على الذخائر
العنقودية وتدم�ي�ر املخزون االحتياطي والأ�سلحة ال�صغرية/اخلفيف ��ة وت�سا�ؤالت �أبعد حول العنف
امل�سل ��ح) تنعك�س على برامج الأعمال املتعلقة بالألغام .وحتى لو و�صلت م�س�ألة الألغام الأر�ضية �إىل
نهايتها ،تظهر م�سائل �أخرى �إىل الواجهة.
ل ��ذا ،ت�ش ��كل عملية �إعادة تنظيم عنا�ص ��ر برنامج الأعم ��ال املتعلقة بالألغام تطوي ��ر ًا فعلي ًا وفعا ًال.
وبذل ��ك قد ي�شه ��د القانون مرة �أخرى بع�ض التغيريات الالزمة لتوف�ي�ر ال�سلطة املطلوبة وال�شرعية
لاللتزام بن�شاطات خمتلفة وجديدة.

الإجناز
يف بع� ��ض احل ��االت حيث يدوم النزاع ملدة حم ��دودة خملف ًا تلوث ًا حمدود ًا ،ق ��د ي�صل الربنامج �إىل
نهاي ��ة طبيعي ��ة ووا�ضحة .ويتم �إيق ��اف الن�شاط ��ات �أو �إقفال امل�ؤ�س�س ��ات �أو تعلي ��ق عنا�صر الهيكل
امل�ؤ�س�سي عرب �شطب القانون من املدونات القانونية �أو عرب �إبقائها غري م�ستخدمة.
يرف ��ق �إنهاء الربنامج باحلف ��اظ� ،أقله ،على قدرة متبقي ��ة �صغرية لتلبية النداء عن ��د اكت�شاف �أي
خطر.
كائن ٍ
ٍ

زيارة موقع �إزالة الألغام (جمهورية الكونغو)
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تعليقات ختامية
  -1حت ��دد جلن ��ة اال�شرتاكات يف الأمم املتحدة هذه الإ�ش�ت�راكات املقررة على �أنها «م�صاريف املنظم ��ة التي تتحملها الدول

الأع�ض ��اء كما تق�سمه ��ا اجلمعية العمومية»( .عل ��ى الإنرتنت) متوف ��ر عل ��ىhttp://www.un.org/en/ga/contributions/:

assessments.shtml

  -2هاربفي ��كان ،ك.ب .وروبرت ��ز ،ر( )Harpviken, K. B. and Roberts, R.( .نظام البيان ��ات الإلكرتوين)(� )2004إعداد
املي ��دان لل�س�ل�ام :الأعمال املتعلق ��ة بالألغام الداعمة لبناء ال�س�ل�ام (على الإنرتنت) .املعهد ال ��دويل لبحوث ال�سالم يف
�أو�سلو متوفر على :
http://file.prio.no/Publication_files/Prio/Harpviken%20and%20Roberts%20(eds,%202004)%20
Preparing%20the%20Ground%20for%20Peace%20(PRIO%20Report%202).pdf

-3
-4

-5
-6
-7
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 املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام ،04.10 ،التعريف ُ .3.194حددت الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام على �أنها
«الدائرة (الدوائر) احلكومية ،املنظمة (املنظمات)� ،أو امل�ؤ�س�سة (امل�ؤ�س�سات) يف كل دولة مت�ضررة من الألغام ،املكتلفة
بتنظيم الأعمال املتعلقة بالألغام و�إدارتها وتن�سيقها».
 قد ت�ضطر الأمم املتحدة وقد يكون من املنا�سب لها �أن تتحمل ،يف بع�ض احلاالت والأوقات ،كل م�س�ؤوليات الهيئة الوطنية
ملكافح ��ة الألغ ��ام �أو جزء ًا منها ،وت�ؤدي كل وظائفها �أو جزء ًا منها .تل ��ك تكون احلال بعد عدّة مهام للأمم املتحدة لبناء
ال�سالم ،كما يف كو�سوفو يف خالل الأحوال الطارئة واملرحلة االنتقالية للأعمال املتعلقة بالألغام التي جاءت بعد معاهدة
ال�سالم بني منظم ��ة حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) وجمهورية يوغ�سالفيا اال�شرتاكية االحتادية يف حزيران(يونيو) من
العام .1999
ُ
 يف بع� ��ض الدول� ،أ�ضيفت كلمة «تن�سيق» �إىل ت�سمية مركز الأعم ��ال املتعلقة بالألغام للداللة ب�شكل �أف�ضل على الن�شاطات
الذي يقوم بها .يف كو�سوفو مث ًال �سم ّيت الهيئة التن�سيقية للأمم املتحدة مركز تن�سيق الأعمال املتعلقة بالألغام.
 مانزفيل ��د� ،أي ( )2002( )Mansfield, I.بناء القدرة الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام :لي�س ب�أ�سطورة ،جملة خملفات
احلرب القابلة لالنفجار والأعمال املتعلقة بالألغام� ،ص.15.1 .
كما ورد.
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الف�صل الثالث

القوانني واملعايري اخلا�صة
بالأعمال املتعلقة بالألغام

الر�سائل الرئي�سة
•  يعمل يف جمال الأعمال املتعلقة بالألغام على تطوير �أدوات قانونية ودولية وا�ضحة
وحمددة �إ�ضاف ًة اىل جمموعة مدرو�سة من املعايري ال�سيا�سية.
•  تعترب اتفاقي ��ة الأ�سلحة التقليدية ( )CCWومعاهدة حظ ��ر الألغام ()APMBC
واتفاقي ��ة الذخائ ��ر العنقودي ��ة ( )CCMذات �أهمي ��ة ممي ��زة بالن�سب ��ة للأعمال
املتعلقة بالألغام.
• ت�ؤدي �إدارة املعلومات دور ًا جوهري ًا يف ق�ضايا االمتثال للقوانني واملعايري.
•  توف ��ر املعاي�ي�ر الدولي ��ة للأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام ( )IMASواملعاي�ي�ر املحلية
للأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام (� )NMASإطار عم ��ل ي�ساهم يف حت�س�ي�ن ال�سالمة
والفعالية والكفاءة يف جمال الأعمال املتعلقة بالألغام.
•  قد تتوجه التط ��ورات امل�ستقبلية �إىل ا�ستخدام املتفجرات �ضد املدنيني واملخلفات
ال�سامة للحرب.

املقدمة
هن ��اك العديد من القوانني واملعايري املتعلق ��ة بالألغام والقنابل العنقودية وخملفات احلرب القابلة
لالنفج ��ار وخمزونات الذخ�ي�رة� .أ ّما املعاه ��دات الدولية الأ�سا�سي ��ة التي تُعنى بالأعم ��ال املتعلقة
بالألغام فهي:
•  اتفاقية الأ�سلحة التقليدية ( )CCWوالربوتوكوالت التابعة له ،الربوتوكول الثاين وتعديالته
والربوتوكول اخلام�س؛
•  معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد ()APMBC؛
•  اتفاقية الذخائر العنقودية (.)CCM
ويف ال�سي ��اق عين ��ه ،ال بد من ذكر عدد م ��ن املعايري الدولية التي تر ّكز ب�ش ��كل مبا�شر على الأعمال
املتعلقة بالألغام ،ومنها:
•  املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام ()IMAS؛
•  املبادىء التوجيهية التقنية الدولية ب�ش�أن الذخرية (.)IATG
وهن ��اك بع�ض القوان�ي�ن الأخرى املرتبط ��ة ب�أه ��داف الأعمال املتعلق ��ة بالألغام وكيفي ��ة تطبيقها،
حي ��ث تبدو �أكرث �شمولي ��ة يف تركيزها وتوجهها الأ�سا�سي كاتفاقية حق ��وق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
(.)CRPD
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القانون الدويل الذي ينظم الأ�سلحة
التقليدية �أو يحظرها
تخ�ضع الأ�سلحة لفرعني اثنني من القانون:
  -1ي�سع ��ى قان ��ون نزع ال�س�ل�اح �إىل املحافظة عل ��ى اال�ستقرار الع�سكري م ��ن خالل احلد من
�أ�ستعم ��ال الأ�سلحة على اختالف �أعدادها �أو�أ�شكالها والتي يتم ت�صنيعها وتخزينها ونقلها
�أو الق�ض ��اء عليها نهائي ًا 1 .تركز معاهدات نزع ال�سالح على تنظيم ا�ستعمال بع�ض �أ�سلحة
احلرب �أو التخل�ص منها.
  -2ي�ض ��ع القان ��ون الدويل الإن�ساين الذي ُيعرف �أي�ض ًا ب� �ـ «قانون احلرب» �أو «القانون الدويل
اخلا�ص بالنزاعات امل�سلحة» قواعد ت�سعى �إىل التخفيف من املعاناة الناجتة عن النزاعات
امل�سلحة ،وذلك من خالل تنظيم �إجراء الأعمال العدائية مما يحمي املقاتلني من جهة من
املعان ��اة والآالم التي ال داعي لها ،ويحمي املدنيني من جهة �أخرى من املخاطر الناجتة عن
العمليات الع�سكرية.
ُتعترب اتفاقيات جينيف الأربع لعام  1949والربوتوكوالت الإ�ضافية التابعة لها يف عام  1977ذات �أهمية
كب�ي�رة يف هذا املجال� ،إذ �إنها ت�ضع القواعد الرئي�سي ��ة لتنظيم حماية �ضحايا احلرب و�إجراء الأعمال
العدائية .وهنا ال بد من العودة �إىل القاعدة الأ�سا�س الواردة يف املادة  48من الربوتوكول الإ�ضايف الأول
تن�ص على �أنه ينبغي عل ��ى اجلهات املتنازعة التمييز دوم ًا بني املدنيني واملقاتلني،
يف ع ��ام  1977والتي ّ
وبني الأهداف املدنية (كاملدار�س وامل�ست�شفيات والأماكن ال�سكنية) والأهداف الع�سكرية.
وبالت ��ايل يجب على اجلهات املتنازعة توجيه عملياتها نحو الأهداف الع�سكرية فقط ال غري .وت�أتي
قاع ��دة التمييز هذه ا�ستكما ًال للقاعدة التي ترف�ض الهجم ��ات الع�شوائية (املادة  .)51وحتدد هذه
القاعدة هذه الهجمات على �أنها:
موجهة مبا�شر ًة نحو �أهداف ع�سكرية حمددة؛
•  هجمات غري ّ
•  هجمات ت�ستخدم طرق ًا �أو و�سائل ال ميكن توجيهها مبا�شر ًة نحو �أهداف ع�سكرية حمددة؛
•  هجم ��ات ت�ستخدم طرق ًا �أو و�سائ ��ل قتالية ال ميكن للآثار الناجمة عنه ��ا �أن تلتزم بال�شروط
2
التي ي�ضعها الربوتوكول الراهن.
بع ��د انتهاء احلرب الباردة ،مت تطوي ��ر القانون املتعلق ب�أ�سلحة النزاعات امل�سلحة ب�شكل ير ّكز �أكرث
على الناحية الإن�سانية والتنموية .وقد �ش ّكلت حماية املدنيني من الأ�سلحة الع�شوائية وغري الإن�سانية
الق ��وة الدافعة ،ف�أ�صبح مفهوم الأمن الب�شري حموري ًا يف التطورات الأخرية يف هذا املجال ،خالف ًا
ملعاهدات نزع ال�سالح التي خ�ضعت للمفاو�ضات �سابق ًا حيث كانت ت�ش ّكل حماية للم�صالح الوطنية
اال�سرتاتيجية ولال�ستقرار الدويل الذي هو عن�صر حم ّفز رئي�سي.3
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لذا ال بد من اعتماد املعاهدات التي تن�ضوي حتت �شعار «نزع ال�سالح لغايات �إن�سانية» .ف�إىل جانب
تر�سي ��خ احلظ ��ر املطلق ال�ستعمال بع� ��ض �أنواع الأ�سلح ��ة و�إنتاجها ونقلها وتخزينه ��ا ،فر�ضت هذه
املعاهدات تدابري عالجية ك�إزالة الألغام والذخائر غري املنفجرة �إ�ضاف ًة اىل التوعية على املخاطر
و�إمداد ال�ضحايا بامل�ساعدة الالزمة .كما متتاز هذه املعاهدات باعتمادها نهج ًا تعاوني ًا بني خمتلف
اجله ��ات الفاعلة (ال ��دول والأمم املتحدة واملنظمات غ�ي�ر احلكومية) �سواء من حي ��ث املراقبة �أو
التطبي ��ق .4وت�شكل معاهدة حظر الألغام امل�ض ��ادة للأفراد لعام  1997واتفاقية الذخائر العنقودية
لعام  2008خري دليل على هذا التوجه اجلديد.

اتفاقية الأ�سلحة التقليدية
ال ُيعت�ب�ر االنتق ��ال من نزع ال�سالح «التقليدي» �إىل نزع ال�سالح «لغاي ��ات �إن�سانية» وا�ضح ًا و�صريح ًا
كم ��ا تُظه ��ر اتفاقية الأ�سلح ��ة التقليدية التي مت اعتماده ��ا يف عام  .1980ف�أثن ��اء مناق�شة اتفاقية
الأ�سلح ��ة التقليدية والربوتوكوالت التابعة لها� ،شددت ع� �دّة �أطراف 5متعاقدة �سامية على احلاجة
اىل حتقيق التوازن بني االعتبارات الع�سكرية والإن�سانية.6
�إن اتفاقية الأ�سلحة التقليدية هي معاهدة �إطارية قابلة للتطبيق يف حاالت النزاعات امل�سلحة ،وت�ضم
ه ��ذه املعاهدة �أحكام ًا وبروتوكوالت عامة تُطبق عل ��ى �أنواع حمددة من الأ�سلحة وا�ستعماالتها ،ومت
و�ضعه ��ا على �أ�سا�س القواعد العرفية التي تنظم �سري العملي ��ات العدائية ،وهي ت�شمل �أي�ض ًا قواعد
للتميي ��ز والتكاف� ��ؤ واالحتياطات يف الهجم ��ات ،وحلظر الأ�سلحة التي من �ش�أنه ��ا �أن تلحق �إ�صابات
وترتك معاناة ال مربر لها على املقاتلني.
ويف عام  ،1980اعتمدت الدول االتفاقية الإطارية والربوتوكوالت الثالثة الأوىل التابعة لها:
 -1الربوتوكول الأول ب�ش�أن الأ�سلحة التي حتتوي على عنا�صر ال ميكن ك�شفها بوا�سطة الأ�شعة
ال�سينية ()X-ray؛
 -2الربوتوكول الثاين ب�ش�أن الألغام الأر�ضية وال�شراك اخلداعية وغريها من الأجهزة؛
 -3الربوتوكول الثالث ب�ش�أن الأ�سلحة احلارقة.
ميكن �إ�ضافة املزيد من الربوتوكوالت اىل اتفاقية الأ�سلحة التقليدية التي �ستعك�س هواج�س �إن�سانية
جدي ��دة �أو نا�شئة 7.لذا يف عام � ،1995أجمعت الأطراف املتعاقدة ال�سامية على �إ�ضافة الربوتوكول
اخلام�س ب�ش�أن �أ�سلحة الليزر املعمية .ويف عام  ،1996مت تعديل الربوتوكول الثاين يف خطوة لتقوية
�أحكام ��ه وتعزيزه ��ا .و�سنة  2001مت تو�سيع أ�ه ��داف االتفاقية الإطارية لت�شم ��ل النزاعات امل�سلحة
الداخلي ��ة والدولي ��ة ،وبعد عام�ي�ن �أب�صر الربوتوكول اخلام� ��س النور وهو ُيعن ��ى مبخلفات احلرب
القابلة لالنفجار.
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ال�شكل 3

خمطط عام عن اتفاقية الأ�سلحة التقليدية
 1980اتفاقية الأ�سلحة التقليدية

الربوتوكول
الأول ()1980

)ons (CCW

الربوتوكول
الربوتوكول
الربوتوكول
الربوتوكول
الثاين ( )1980الثالث ( )1980الرابع ( )1995اخلام�س ()2003

Protocol V
)(2003

الربوتوكول الثاين
معدل ()1996
© 2014 GICHD

الربوتوكول الثاين املعدّل التفاقية اال�سلحة التقليدية
ُيعن ��ى الربوتوكول الثاين التابع التفاقية الأ�سلحة التقليدية الذي مت اعتماده يف عام  1980بالألغام

l IV
)

booby-traps
من and
‘other
خالل احلد
الأر�ضية وال�شراك اخلداعية وغريها من الأجهزة ،فهو يعك�س حالة القانون العريف
me by limiting the use of
م ��ن ا�ستعمال ه ��ذه الأ�سلحة وفر�ض تطبيق كل التدابري العامة من �أجل التخفيف من املخاطر التي
s be taken to reduce the
يتك ّبدها املدنيون ،ك�إعطاء التحذيرات من الهجمات �إذا كان ذلك ممكن ًا.
s where feasible.

� اّإل �أن قواع ��د الربوتوك ��ول الث ��اين لعام � 1980أظه ��رت يف وقت الحق عدم ت�أمينه ��ا حماية منا�سبة

n to provide inadequate
للمدني�ي�ن ب�سبب الألغ ��ام امل�ضادة للأفراد ب�شكل خا�ص .ففي عام  1996عمدت الأطراف املتعاقدة
nel mines in particular.
وتعزيزها.
اخل�صو�ص،
ال�سامية اىل اعتماد الربوتوكول الثاين املعدّل بهدف تقوية قواعده بهذا
mended Protocol
II (AP
)II

يج ��ب �أال ت�ستهدف الألغ ��ام الأر�ضية وال�شراك اخلداعية وغريها م ��ن الأجهزة املدنيني والأهداف
ا�ستخدام ال
املدني ��ة �أو �أن ال يت ��م ا�ستعمالها ب�شكل ع�شوائي .فالربوتوكول الث ��اين املعدّل مينع
ألغامilians or
civilian
objects
minesيف حال
لالنفجار
ti-personnel
امل�ض ��ادة للأف ��راد وللمركبات (الألغام غ�ي�ر الألغام امل�ض ��ادة للأفراد) املع� �دّةand
s, MOTAPM), which are
الم�ستها معدات ك�شف الألغام.

passed over them.

ويف بع�ض اال�ستثناءات ،ا�شرتطت الأطراف التعاقدية ال�سامية وغريها من الأطراف على اجلهات
املتنازعة امل�سلحة التي ت�ستخدم هذه الأ�سلحة:
Parties and other parties

•  �إزالة كل هذه الأ�سلحة �إثر انتهاء الأعمال العدائية؛
•  اتخاذ كل االحتياطات املمكنة حلماية املدنيني من �آثارها؛
;their effects
•  �إعطاء حتذيرات م�سبقة يف حال مت زرع هذه الأ�سلحة التي من املمكن �أن ت�ؤثر على املدنيني؛
weapons that may
•  االحتفاظ ب�سجالت تُظهر �أماكن هذه الأ�سلحة؛
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•  اتخاذ التدابري الت ��ي من �ش�أنها حماية قوات الأمم املتحدة واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
والبعثات التابعة لها والبعثات الإن�سانية الأخرى.8
ويت�ضمن الربوتوكول الثاين املعدّل قواعد حمددة للألغام امل�ضادة للأفراد:
•  يج ��ب �أن تك ��ون كل الألغ ��ام امل�ضادة للأف ��راد قابلة للك�ش ��ف بوا�سطة مع ��دات ك�شف املعادن
املتواف ��رة عاد ًة (امل ��ادة � ،)4أي يجب م ��زج الألغام بثمانية غرامات م ��ن احلديد على الأقل
(امللحق التقني اخلا�ص بالربوتوكول الثاين املعدّل).
•  يج ��ب �أن تك ��ون الألغ ��ام امل�ضادة للأف ��راد واملزروعة يدوي� � ًا جم ّهزة ب�آلي ��ات التدمري الذاتي
و�آلي ��ات التعطيل الذاتي � ،اّإل يف ح ��ال مت زرعها يف م�ساحات حمددة خا�ضعة للرقابة من قبل
اجلن ��ود �أو م�س ّيج ��ة ب�أ�سالك �شائك ��ة �أو غريها من الأدوات ،وذلك من �أج ��ل �ضمان ا�ستبعاد
املدنيني عن املنطقة (املادة .)5
•  يج ��ب �أن تك ��ون الألغام امل�ضادة للأف ��راد املنفجرة عن بعد قابلة للتتدم�ي�ر الذاتي والتعطيل
الذاتي بح�سب املعايري العالية املحددة يف امللحق التقني.
•  يج ��ب �أن تكون الألغام امل�ضادة للمركب ��ات املنفجرة عن بعد معدّة ،بقدر ما هو ممكن ،ب�آلية
فاعل ��ة للتدمري الذات ��ي والإبطال الذاتي للمفعول ،كما يجب �أن تكون مرفقة بجهازٍ احتياطي
للتعطيل الذاتي (املادة .)6
•  نق ��ل الألغ ��ام التي ّ
يحظر الربوتوكول الثاين املعدّل ا�ستعماله ��ا هو غري قانوين .لذا يمُ نع نقل
الألغام اىل �أي جهة فاعلة من غري الدول امل�صرح لها بذلك.
ت�شه ��د الأجهزة التفجريي ��ة االرجتالية،التي غالب ًا م ��ا ت�ستخدمها املجموع ��ات امل�سلحة غري الدول
انت�ش ��ارا متزاي ��د ًا يف العديد من النزاعات ،وهي عبارة عن جهاز يو�ضع �أو ي�صنع ب�أ�سلوب ارجتايل
ويحتوي على مواد متفجرة ومواد مدمرة وقاتلة و�ضارة وحارقة ومر ّكبات متفجرة �أو مواد كيميائية
�صمم ��ت للتدمري �أو الت�شويه �أو �صرف االنتباه �أو الإنهاك .وقد ت�شمل مواد ع�سكرية ،لكنها عاد ًة ما
تُر ّك ��ب من مكونات غري ع�سكري ��ة .ويبقى الربوتوكول الثاين هو ال�صك امللزم قانون ًا والوحيد الذي
ّ
يغطي �صراح ًة الأجهزة التفجريية االرجتالية.
يفر� ��ض الربوتوكول الثاين املعدّل قيود ًا ب�سيطة عل ��ى ا�ستخدام الألغام امل�ضادة للمركبات وح�سب،
وعل ��ى الرغ ��م من املحاوالت العديدة بهذا ال�صدد � ،اّإل �أن ��ه مل يتم التو�صل حتى اليوم اىل توافق يف
الآراء ح ��ول اعتم ��اد قواعد �أك�ث�ر �صرامة ب�ش�أن ه ��ذه الأ�سلحة .ويف املقابل ت�ش� � ّكل الألغام امل�ضادة
للمركب ��ات م�صدر قلق بالغ من املنظ ��ور الإن�ساين ،ففي بع�ض الدول حتدث �إ�صابات ووفيات ناجتة
عن الألغام امل�ضادة للمركبات �أكرث من تلك الناجتة عن الألغام امل�ضادة للأفراد.
الربوتوكول اخلام�س التفاقية الأ�سلحة التقليدية
ونتيج ��ة لزي ��ادة التوعية حول عواقب الذخائر غ�ي�ر املنفجرة والقنابل العنقودي ��ة على املدنيني يف
تو�صلت الأطراف املتعاق ��دة ال�سامية ،يف عام ،2003
النزاع ��ات كحالة كو�سوف ��و على �سبيل املثالّ ،
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اىل اعتماد الربوتوكول اخلام�س ،فهو ُيع ّرف القذائف غري املنفجرة على �أنها ذخائر غري منفجرة
وقنابل عنقودية مرتوكة.
فالذخائر غري املنفجرة هي الذخائر التي متت تعبئتها وجتميعها وت�صنيعها وجتهيزها لال�ستعمال
وق ��د مت ا�ستعماله ��ا �أثناء النزاعات ...والتي كان من املفرت� ��ض �أن تنفجر لكنها مل تفعل (الفقرة2
من املادة .)2وت�شمل الذخائر غري املنفجرة :القنابل اليدوية والهاون والقذائف املدفعية والذخائر
ال�صغرية املتفجرة والقنابل التي ا�ستخدمت لكنها مل تنفجر كما كان مفرت�ض ًا.
أ� ّم ��ا الذخائ ��ر املنفجرة فهي الذخائر التي مل يتم ا�ستعمالها �أثن ��اء النزاعات امل�سلحة والتي خ ّلفها
أ�ح ��د الأط ��راف املتنازع ��ة وراءه �أو تخلى عنه ��ا ومل تعد بعدئذٍ حت ��ت �سيطرت ��ه( ...الفقرة  3من
املادة .)2
مبوجب الربوتوكول اخلام�س:
•  يكون الطرف الذي ي�سيطر على الأرا�ضي املت�ضررة م�س�ؤو ًال عن تطهري الأرا�ضي من خملفات
احلرب القابلة لالنفجار �أو �إزالتها �أو تدمريها (املادة الثالثة).
•  يت ��م اتخ ��اذ كل «االحتياط ��ات املمكن ��ة» حلماي ��ة املدنيني م ��ن خماطره ��ا و�آثاره ��ا (املادة
اخلام�سة).
•  «يف احل ��االت التي مل ي�سيطر فيه ��ا م�ستخدم الذخائر التي �أ�صبحت خملفات احلرب القابلة
لالنفجار على الأرا�ضي املت�ضررةُ ،يطلب من هذا الطرف ،وذلك بعد وقف الأعمال العدائية
النا�شط ��ة ،ت�أم�ي�ن امل�ساعدة التقني ��ة �أو املالية �أو املادية �أو امل�ساعدة بامل ��وارد الب�شرية حيثما
كان ذل ��ك ممكن ًا �س ��واء على �صعيد الطرفني �أو عرب طرف ثالث اتفق عليه الطرفني» (املادة
الثالثة).
•  عل ��ى كل دول ��ة طرف «يف و�ض ��ع ي�سمح لها القيام بذل ��ك» ت�أمني امل�ساع ��دة لتحديد خملفات
احل ��رب القابلة لالنفج ��ار �أو �إزالتها �أو تدمريه ��ا ولتوعية املدنيني عل ��ى خماطر هذه املواد
(مبوجب املادة الثامنة).
يف اتفاقي ��ة الأ�سلح ��ة التقليدية وخا�ص ��ة يف الربوتوكول اخلام�س ،يتم و�صف ع ��دد من االلتزامات
بجم ��ل مث ��ل «قدر الإمكان» .عل ��ى �سبيل املثال 10،تذكر اجلمل ��ة التالية يف امل ��ادة الثالثة «بعد وقف
�سام متعاقد وكل طرف
الأعمال العدائية النا�شطة وحاملا ي�صبح ذلك ممكن ًاّ ،
يتوجب على كل طرف ٍ
يف �أي ن ��زاع م�س ّلح القيام بو�سم خملفات احل ��رب القابلة لالنفجار وم�سحها و�إزالتها وتدمريها يف
الأرا�ض ��ي املت�ضررة حتت �سيطرت ��ه» .فبالرغم من �إدراج جمل مماثلة يف الربوتوكول لتوفري مرونة
م ��ا يف تنفي ��ذ االلتزامات نظر ًا للمالب�سات الغام�ضة التي غالب ًا م ��ا ترافق نهاية �أي نزاع ،ميكن �أال
تتق ّيد بها الدولة �أو الطرف مدّعية �أنّ الإجراء غري «ممكن».
وق ��د تواج ��ه اتفاقي ��ة الأ�سلح ��ة التقليدية حت� �دّي تنفي ��ذ اجلماعات امل�سلح ��ة غري التابع ��ة للدولة
لاللتزام ��ات 11.فيعت�ب�ر ت�أم�ي�ن االمتث ��ال و�س ��ط اجلماع ��ات امل�سلح ��ة غ�ي�ر التابعة للدول ��ة حتدي ًا
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م�ستم ��ر ًا بالن�سبة للقانون الإن�ساين الدويل ومعظم معاهدات نزع ال�سالح والقوانني الدولية الأكرث
عمومية.

معاهدة حظرالألغام امل�ضادة للأفراد
�أ ِق ّرت معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد يف � 18أيلول(�سبتمرب)  1997ودخلت ح ّيز التنفيذ يف
� 1آذار(مار�س)  .1999هدفها �إن�ساين ويبد�أ التمهيد مبقطع يربز مدى معاناة املدنيني من الألغام
الأر�ضية:
«�إنّ ال ��دول الأطراف م�ص ّممة على و�ضع ح ّد للمعاناة والإ�صابات التي ت�سببها الألغام امل�ضادة
للأف ��راد التي تقتل �أو ت�ش ّوه املئات من الأ�شخا�ص كل �أ�سبوع معظمهم من املدنيني الأبرياء وال
�سيم ��ا الأطفال ،وتعيق التنمية االقت�صادي ��ة و�إعادة البناء االقت�ص ��ادي ،ومتنع عملية ترحيل
الالجئني والنازحني والتي لديها نتائج وخيمة �أخرى ل�سنوات بعد و�ضعها».
ويو�ض ��ح املقطع الأخري من التمهيد �أنّ املعاهدة ترتكز على قواعد القانون الإن�ساين الدويل م�شري ًا
�إىل �أنّ «ح ��قّ الأطراف يف نزاع م�س ّلح يف اختي ��ار �أ�ساليب وو�سائل القتال حمدودٌ ،وعلى مبد�أ حظر
ا�ستعم ��ال الأ�سلحة يف ن ��زاع م�س ّلح ...التي ت�س ّبب بطبيعتها �إ�صاب ��ات مفرطة �أو معاناة ال داعي لها
وعلى مبد�أ �ضرورة التمييز بني املدنيني واملقاتلني».

�إنّ معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد:
•  متنع تنمية الألغام امل�ضادة للأفراد و�إنتاجها وا�ستخدامها ونقلها وتخزينها.
•  تتط ّلب تدمري الألغام امل�ضادة للأفراد املخزنة ملدة �أربعة �أيام.
•  تتط ّل ��ب تطه�ي�ر الأرا�ضي من الألغام امل�ض ��ادة للأفراد املو�ضوع ��ة خالل فرتة ع�شر
�سنوات.
•  تتط ّلب الدعم مل�ساعدة ال�ضحايا.

ت�سع ��ى املعاه ��دة �إىل الق�ض ��اء على الأ�ض ��رار املدنية التي ت�سببه ��ا الألغام امل�ض ��ادة للأفراد .ومن
أ�ج ��ل حتقي ��ق هذا اله ��دف ،اعتم ��دت املعاهدة حظ ��ر ًا �شام�ل ً�ا ملن ��ع �أي ا�ستخدام جدي ��د للألغام
امل�ض ��ادة للأف ��راد� ،إ�ضاف ��ة �إىل تداب�ي�ر عالجي ��ة لتلبي ��ة احتياج ��ات الذي ��ن عان ��وا م ��ن �أ�ض ��رار
هذه الأ�سلحة.
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ومتن ��ع معاهدة حظر الألغام امل�ض ��ادة للأفراد ا�ستخدام الألغام امل�ضادة للأفراد «�إطالق ًا» (املادة
الأوىل) .وهذا ي�شمل زمن ال�سلم والنزاع امل�س ّلح وفرتات اال�ضطرابات الداخلية .وال ميكن �أن تلج أ�
الأط ��راف �إىل ا�ستخدام الألغ ��ام امل�ضادة للأفراد ل�شن الهجمات �أو دفاع� � ًا عن النف�س ،و�إن كانت
مهدّدة بالهزمية الع�سكرية الو�شيكة.
وال ت�سم ��ح املعاه ��دة بالتح ّفظ على �أي حكم من �أحكامها .فعلى كل دولة تدمري كل خمازين الألغام
امل�ض ��ادة للأف ��راد التي متلكها �أو حتوز عليها �أو تخ�ضع ل�سلطته ��ا �أو حتت �سيطرتها يف خالل فرتة
�أربع �سنوات من ان�ضمامها �إىل املعاهدة.
وتكون كل الدول الأطراف ملزمة بتطهري املناطق التي تخ�ضع لواليتها الق�ضائية من الألغام امل�ضادة
للأف ��راد خالل فرتة ع�شر �سنوات (املادة اخلام�س ��ة) .وت�ستطيع �أي دولة طرف ال ميكنها االلتزام
به ��ذه املهلة املطالبة بتمدي ��د التاريخ النهائي وذلك من خالل تربير الأ�سب ��اب خطي ًا و�إحالتها �إىل
الدول الأطراف من �أجل املوافقة عليها.
وتت�ض ّمن املادة ال�ساد�سة حكم ًا ب�ش�أن م�ساعدة ال�ضحايا ،وهو �أحد الأ�سباب التي جتعل من معاهدة
مف�صلة �أو
حظ ��ر الألغام امل�ضادة للأفراد احلجر الأ�سا�س يف جمال تطوي ��ر املعايري مع أ� ّنها لي�ست ّ
م�شروحة كما اتفاقية الذخائر العنقودية الالحقة.
وق ��د �ص ّدق ��ت حتّى الي ��وم �أكرث من ثالث ��ة �أرب ��اع دول العامل على معاه ��دة حظر الألغ ��ام امل�ضادة
للأف ��راد ،وكث�ي�ر ممِ َ ن مل يقم بذلك يواف ��ق ،ب�أحكامها الرئي�سية ،على �إن�ش ��اء معيار دويل ملكافحة
الألغ ��ام امل�ضادة للأفراد .وقد �ساهم ��ت معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأف ��راد يف تعزيزعمليات
الإجراءات املتعلقة بالألغام ودفعت �إىل زيادة الدعم الدويل يف هذا القطاع.

احتفال توقيع معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد (�أوتاوا)1997 ،
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اتفاقية الذخائرالعنقودية
�أق� � ّرت اتفاقي ��ة الذخائرالعنقودية يف � 8أيار(مايو)  2008ودخلت ح ّي ��ز التنفيذ يف �آب(�أغ�سط�س)
 .2010ت أ�ت ��ي بنيته ��ا م�شابه ��ة لبني ��ة معاهدة حظ ��ر الألغ ��ام امل�ضادة للأف ��راد وتت�ض ّم ��ن �أحكام ًا
حتت ��وي عل ��ى التزام ��ات ح ��ول ا�ستخ ��دام الذخائ ��ر وتطه�ي�ر الأرا�ضي وتدم�ي�ر املخ ��زون و�إعداد
التقاري ��ر وم�ساع ��دة ال�ضحاي ��ا والتع ��اون ال ��دويل .وه ��ي ترتك ��ز �أي�ض� � ًا عل ��ى القان ��ون الإن�س ��اين
الدويل.

�إنّ اتفاقية الذخائر العنقودية:
•   ّ
حتظر تطوير الذخائرالعنقودية و�إنتاجها وا�ستخدامها ونقلها وتخزينها.
•  تتط ّلب تدمريالذخائرالعنقودية املخزنة يف خالل فرتة ثماين �سنوات.
•  تتط ّل ��ب تطه�ي�ر املناطق م ��ن خم ّلف ��ات الذخائ ��ر العنقودي ��ة (الذخائرال�صغرية
غرياملنفجرة �أو القنابل العنقودية املرتوكة) يف خالل فرتة ع�شر �سنوات.
•  تتط ّل ��ب م�ساع ��دة ال�ضحاي ��ا مبراع ��اة العم ��ر واجلن ��در – للم�صاب�ي�ن م ��ن
الذخائرال�صغرية املتفجرة -وعائالتهم واملجتمعات املت�ض ّررة.
وتب ��د أ� االتفاقي ��ة بالتعبريع ��ن املخ ��اوف� ،إذ �إنّ «ال�س ��كان املدني�ي�ن واملدني�ي�ن الأف ��راد ال يزال ��ون
�دي للمعاناة وللخ�سائ ��ر الناجتة
يتح ّمل ��ون ع ��بء الن ��زاع امل�س ّلح» .وهي ته ��دف �إىل «و�ضع ح� � ّد أ�ب � ّ
ع ��ن الذخائ ��ر العنقودي ��ة عن ��د ا�ستخدامه ��ا� ،أو عندما ال تعم ��ل بال�ش ��كل املطل ��وب �أو عندما يتم
تركها».
ت� � ؤ�دّي خم ّلفات الذخائ ��ر العنقودية �إىل قتل املدنيني منهم الن�س ��اء والأطفال �أو ت�شويههم ،وتعرقل
التنمي ��ة االقت�صادية واالجتماعي ��ة مبا يف ذلك من خالل فقدان �سبل العي� ��ش ،وتعيق عملية �إعادة
الت�أهي ��ل و�إعادة الإعمار ما بع ��د �أي نزاع ،وت� ّؤخر �أو متنع ترحيل الالجئ�ي�ن والنازحني كما ميكنها
الت�أثري �سلب ًا على عمليات بناء ال�سالم الوطنية والدولية وعلى اجلهود املبذولة للم�ساعدة الإن�سانية،
ولها عواقب وخيمة ميكنها �أن ت�ستمر ل�سنوات طويلة بعد ا�ستخدامها».
بالرغ ��م من بروز الت�شابه بني اتفاقية الذخائ ��ر العنقودية ومعاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد
على �صعيد البنية والنهج ،تعترب هذه الأنظمة القانونية الدولية مو�سّ عة بطريقة خمتلفة� ،إذ حتتوي
اتفاقي ��ة الذخائ ��ر العنقودية عل ��ى عدد من الأح ��كام تتخطى تلك املطلوبة مبوج ��ب معاهدة حظر
الألغام امل�ضادة للأفراد:
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•  تت�ض ّم ��ن امل ��ادة اخلام�سة �أحكام ًا مل ي�سبق لها مثي ��ل يف �أي معاهدة لنزع ال�سالح �أو معاهدة
لقان ��ون الإن�سان تتع ّلق مب�ساع ��دة ال�ضحايا .فتوجب كل دولة طرف �سقط لها �ضحايا ب�سبب
الذخائ ��ر العنقودي ��ة على �أرا�ضيه ��ا �أو حتت �سيطرتها تق ��دمي الدعم النف�س ��ي لهم وتوفري
الإدم ��اج االجتماعي واالقت�صادي من �أجل ح�صولهم عل ��ى الرعاية الطبية و�إعادة ت�أهيلهم
بدني ��ا� .إ�ضافة �إىل ذلك ،من ال�ض ��روري �أن تق ّيم الدول االحتياجات املحلية يف هذه املناطق
وتقوم بتطوير خطط وتعبئة املوارد من �أجل تلبية هذه االحتياجات� .أ ّما تعريف كلمة �ضحية
مبوج ��ب هذه االتفاقية فوا�س ��ع للغاية �إذ �إنها ال تغطي ما خ ّلفته الذخائر العنقودية من قتلى
�أو م�صاب�ي�ن فقط ب ��ل ت�شمل �أي�ض ًا الأ�س ��ر واملجتمعات التي عانت م ��ن العواقب االجتماعية
واالقت�صادية وغريها.
•  تتط ّل ��ب املادة التا�سعة من ال ��دول الأطراف «�أخذ كل التدابري القانوني ��ة والإدارية املنا�سبة
لتطبيق االتفاقية» مبا فيها االلتزامات الإيجابية وال�سلبية التابعة التفاقية الذخائرالعنقودية.
(يف حني تتطلب معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد من الدول الأطراف تطبيق التدابري
13
الوطنية فقط ل�ضمان الوفاء بالتزاماتها ال�سلبية مبوجب االتفاقية).
•  تتط ّل ��ب املادة  )1( 21و( )2من كل دولة طرف �أن تقوم بتعميم االتفاقية من خالل «تعزيز
املعاي�ي�ر املحددة وب ��ذل �أق�صى اجلهود لتثبي ��ت الدول غري الأطراف يف ه ��ذه االتفاقية من
ا�ستخدام الذخائر العنقودية».
حت ��ى تاريخ  14كان ��ون الثاين(يناي ��ر) � 2014صدّقت  84دولة عل ��ى اتفاقية الذخائ ��ر العنقودية.
وبالرغ ��م م ��ن هذا التقدّم امللح ��وظ ،ال تزال الطريق طويل ��ة لتحقيق اعتم ��اد االتفاقية على نطاق
عامل ��ي �أو�س ��ع .وكما يف معاه ��دة حظرالألغام امل�ض ��ادة للأفراد ،تعترب املوارد الكب�ي�رة املقدمة من
الدول املانحة �ضرورية يف العقود املقبلة للتمكن من تطهري املناطق والتق ّيد باملهلة النهائية املحددة
لتدمري املخزون يف الدول الأكرث فقر ًا والأ�ش ّد ت�ض ّرر ًا.

احلفل االفتتاحي التفاقية الذخائر العنقودية (�أو�سلو)2008،

الف�صل 3

65

ويربز حت ّد �آخر وهو تقدمي الدول الأطراف امل�ساعدة �إىل الدول غري الأطراف يف اتفاقية الذخائر
العنقودية يف �سياق التعاون والعمليات الع�سكرية (امل�شار �إليها �أحيان ًا بالتوافق الع�سكري) .وتختلف
ال ��دول الأطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية يف تف�سريها لاللتزامات املن�صو�ص عليها يف املادة
14
 21من اتفاقية الذخائر العنقودية ،الأمر الذي قد يخلق توتر ًا بني الدول الأطراف با�ستمرار.

التطورات امل�ستقبلية
مت إ�ب ��رام �صك ��وك قانونية دولية وا�ضح ��ة �إ�ضافة اىل جمموعة من املعاي�ي�ر ال�سيا�سية املدرو�سة يف
إ�ط ��ار الإجراءات املتعلقة بالألغام .وحتث معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد واتفاقية الذخائر
العنقودي ��ة املجتم ��ع ال ��دويل للم�ضي قدم ًا يف جم ��االت جديدة مث ��ل ا�ستخدام الأ�سلح ��ة املتفجرة
وخملفات احلرب ال�سامة.
ا�ستخدام الأ�سلحة املتفجرة يف املناطق امل�أهولة بال�سكان
يلح ��ق ا�ستخدام الأ�سلح ��ة املتفجرة يف املناطق امل�أهول ��ة بال�سكان ال�ضرر باملدني�ي�ن ب�شكل مبا�شر
(�أكان يف وقت ا�ستخدامها او بعده – ب�سبب الذخائر الفا�شلة �أواملهجورة) وب�شكل غري مبا�شر ،من
خالل البنية التحتية املت�ضررة (مثل �إمدادات املياه وال�صرف ال�صحي).
ت ��ردي الأ�سلحة املتفجرة عدد ًا كبري ًا من القتلى واجلرحى وتت�سبب بخ�سائر على خمتلف الأ�صعدة
نتيج ��ة االنفج ��ار والت�شظي حول نقط ��ة التفجري .وت�شمل ه ��ذه الأ�سلحة القناب ��ل املميتة والقذائف
املدفعية وقذائف الطائ ��رات وال�صواريخ والقذائف مع ر�ؤو�س حربية والذخائر ال�صغرية والعبوات
النا�سف ��ة املبتك ��رة .وتتزايد الأدلة على ارتف ��اع م�ستويات الأ�ضراراملدنية ،مم ��ا ي�شري �إىل احلاجة
ال�ستجاب ��ة �أك�ث�ر �شمول ��ة وفعالية ل�ضم ��ان حماي ��ة املدنيني ولإح ��داث تغيري يف �سل ��وك م�ستخدمي
الأ�سلحة املتفجرة.
يف ع ��ام � ،2011ش ��كل عدد من املنظمات غري احلكومية التي تهتم با�ستخدام الأ�سلحة املتفجرة يف
املناط ��ق امل�أهول ��ة بال�سكان ما ي�سمى بال�شبك ��ة الدولية للأ�سلحة املتفجرة .وتدع ��و ال�شبكة الدولية
للأ�سلحة املتفجرة الدول واجلهات الفاعلة الأخرى اىل :
•  االع�ت�راف ب�أن ا�ستخ ��دام الأ�سلحة املتفجرة يف املناطق امل�أهول ��ة بال�سكان مييل �إىل الت�سبب
ب�أ�ض ��رار �شدي ��دة للأف ��راد واملجتمعات ويزيد من املعان ��اة عن طريق تدم�ي�ر البنية التحتية
احليوية.
• ال�سعي جاهدين لتجنب هذه الأ�ضرار واملعاناة يف �أي و�ضع كان ،ومراجعة وتعزيز ال�سيا�سات
واملمار�سات الوطنية على ا�ستخدام الأ�سلحة املتفجرة وجمع البيانات ذات ال�صلة وتوفريها.
• العمل من �أجل الإ�ستح�صال على كامل احلقوق ال�ضحايا والناجني.
• و�ض ��ع معايري دولية جديدة أ�ك�ث�ر فعالية ،والإبقاء على بع�ض املحظ ��ورات والقيود املفرو�ضة
على ا�ستخدام الأ�سلحة املتفجرة يف املناطق امل�أهولة بال�سكان.
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كم ��ا هو احل ��ال مع الألغ ��ام امل�ضادة للأف ��راد والذخائ ��ر العنقودية وغريها م ��ن خملفات احلرب
القابل ��ة لالنفج ��ار ،تعم ��ل الأمم املتح ��دة مب�ساع ��دة اللجن ��ة الدولي ��ة لل�صليب الأحم ��ر واملجتمع
امل ��دين م ��ن خ�ل�ال ال�شبك ��ة الدولي ��ة للأ�سلح ��ة املتفجرة عل ��ى رف ��ع م�ست ��وى الوع ��ي للت�أثريعلى
احلكوم ��ات ودفعه ��ا �إىل تغي�ي�ر قواع ��د امل�شاركة اخلا�صة به ��ا والتفك�ي�ر �أكرث ح ��ول العواقب قبل
ا�ستخ ��دام �أنواع معينة من الأ�سلحة املتفجرة من �أجل من ��ع ال�ضرر الالحق باملدنيني� ،أو على الأقل
احل ّد منه.
خملفات احلرب ال�سامة
ميكن لبع�ض املواد واملمار�سات الع�سكرية �أن ت�سبب �أ�ضرار ًا بيئية وت�ؤثر على �صحة املدنيني وتتداخل
مع عملية االنتعا�ش بعد انتهاء �أي نزاع.
يف ح�ي�ن يعت�ب�ر ت�أثري خملفات احل ��رب القابلة لالنفجار ج ّي ��د التوثيق ن�سبي ًا ويت � ّ�م معاجلته ب�شكل
�سلي ��م ،مت �إيالء اهتمام �أقل للمواد ال�سام ��ة ال�صادرة خالل االن�شطة الع�سكرية .وتعرف «خملفات
احلرب ال�سامة» بـ �« :أي مادة �سامة �أو �إ�شعاعية ناجتة عن �أن�شطة ع�سكرية ت�شكل خطر ًا على الب�شر
17
والنظم الإيكولوجية».
يعيد م�شروع «خملفات احلرب ال�سامة» النظر يف الثغرات على �صعيد التزامات الدول يف :
•

تقلي�ص الأ�ضرار الإن�سانية والبيئية الناجتة عن املواد ال�سامة ذات امل�صدر الع�سكري.

•  درا�س ��ة �أنظم ��ة حماي ��ة موازية عل ��ى �أ�سا�س القان ��ون البيئي وقان ��ون حقوق الإن�س ��ان ،و�أطر
18
تنظيمية يف زمن ال�سلم.

املعايري الدولية
مت تطوي ��ر مبادئ توجيهي ��ة عاملية متما�سكة لتوثي ��ق املمار�سات اجليدة يف جم ��ال املعايري الدولية
وللم�ساع ��دة على حتويلها �إىل معايري وطني ��ة ويف طليعتها املعايريالدولية للأعمال املتعلقة بالألغام
19
(.)IMAS

املعايري الدولية لالعمال املتعلقة بالألغام
تقوم املنظمة الدولية لتوحيد املقايي�س ()ISOمع املعايريالدولية للأعمال املتعلقة بالألغام بتحديد
املعي ��ار كاتف ��اق يت�ضم ��ن معلومات تقني ��ة وغريها من املعلوم ��ات ل�ضمان �أن العملي ��ات واخلدمات
تنا�سب غر�ضها.
تق ��وم املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغ ��ام بتوفري التوجيه وو�ضع املبادئ ،ويف بع�ض احلاالت
حتدي ��د املتطلب ��ات واملوا�صف ��ات الدولي ��ة وه ��ي م�صممة لتح�س�ي�ن ال�سالم ��ة والفعالي ��ة واجلودة
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يف الإج ��راءات املتعلق ��ة بالألغ ��ام ،وو�ضع منهجي ��ة م�شرتكة ومتنا�سق ��ة لت�سيري العملي ��ات املتعلقة
بالألغام.
وتوف ��ر املعاي�ي�ر معلومات عامة حول القوان�ي�ن واملعاهدات القائمة التي ت�ؤثر عل ��ى الأعمال املتعلقة
بالألغ ��ام ،وخا�صة تلك املتعلق ��ة بحقوق الإن�س ��ان الأ�سا�سية ،ومتطلبات التطه�ي�ر ،وو�ضع عالمات
حتدي ��د اخلطر وق�ضايا ال�سالمة العام ��ة .كما �أنها اتفقت على بروتوك ��والت معاهدة حظر الألغام
امل�ضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية واتفاقية الأ�سلحة التقليدية ،وعلى م�ساعدة ال�سلطات
الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام يف تطوير املعايري الوطنية اخلا�صة بها.
وحتدد خم�سة مبادئ توجيهية �شكل املعايري الدولية املتعلقة بالألغام:
 -1املعايري الدولية هي مبادئ توجيهية ملعايري وطنية �ضمن الربامج الوطنية.
 -2ينبغي على املعايري حماية تلك املعر�ضة للخطر.
 -3الرتكيز على تطوير القدرات الوطني ��ة لتطوير املعايري املالئمة للأعمال املتعلقة بالألغام،
و�صيانتها وتطبيقها.
 -4يجب �أن تتما�شى املعايري مع القواعد واملعايري الدولية الأخرى.
 -5يجب �أن تتوافق املعايري مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية.
وق ��د �أن�شئت املعايري الدولية املتعلقة بالألغام خالل عام  1990من خالل عملية ت�شاورية مع ممثلي
جمتم ��ع الأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام مبن فيه ��م وكاالت الأمم املتحدة واجله ��ات املانحة وال�سلطات
الوطنية للأعم ��ال املتعلقة الألغام واملنظمة الدولية لتوحيد املقايي� ��س والقوات امل�سلحة وال�شركات
التجارية واخلرباء الأفراد .وا�ستمرت هذه املجموعات بالعمل مع ًا يف �إطار جمل�س مراجعة املعايري
الدولي ��ة املتعلق ��ة بالألغام ،برئا�سة دائرة الأمم املتحدة للإج ��راءات املتعلقة بالألغام ،ومع وظائف
الأمانة التي يوفرها «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية».
ويقوم جمل�س املراجعة بـ:
• توجيه تطوير م�شروع املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام.
•  مناق�ش ��ة الق�ضايا وحتم ��ل م�س�ؤولية املوافقة عل ��ى م�شروع املعايري الدولي ��ة للأعمال املتعلقة
بالألغام
•  �إنت ��اج املالحظ ��ات التقني ��ة ،التي توفر املب ��ادئ وامل�ش ��ورة واملعلومات ذات ال�صل ��ة باملعايري
الدولية املحددة للأعمال املتعلقة بالألغام �أو املوا�ضيع التقنية.20
وي�ش ��رف على هذه العملية الفريق التوجيهي للمعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام .ويتم دعم
املعاي�ي�ر الناجتة من قبل فري ��ق الأمم املتحدة امل�شرتك ب�ي�ن الوكاالت املعني ��ة بتن�سيق الإجراءات
املتعلقة بالألغام.
وال تع ��د املعاي�ي�ر الدولي ��ة قوانني ملزم ��ة للحكومات ،بالطريق ��ة التي تعترب فيه ��ا املعاهدات ،مثل
بروتوك ��والت معاه ��دة حظ ��ر الألغام امل�ض ��ادة للأف ��راد ،واتفاقية الذخائ ��ر العنقودي ��ة �أو اتفاقية
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الأ�سلحة التقليدي ��ة بالن�سبة للدول الأطراف فيها .وتقوم الأعمال املتعلقة بالألغام يف جمموعة من
ال�سياق ��ات املختلف ��ة ،وترتك جميعها ت�أثري ًا عل ��ى كيفية تطبيق �أف�ضل املعاي�ي�ر (على �سبيل املثال،
�أثناء النزاع امل�سلح ،ومبا�شرة بعده ،و�أثناء حاالت الطوارئ الإن�سانية� ،أو حتى بعد فرتة طويلة من
ال�صراع يف احلماية املدنية الروتينية و�أن�شطة تطوير املمتلكات).
وتن�ص املعاه ��دات على االلتزامات القانونية للدول الأطراف ،يف حني �أن املعايري الدولية للأعمال
املتعلق ��ة بالألغام هي وثائق حي ��ة تتطور وتخ�ضع للتعديل ح�سب االقت�ض ��اء .ومع ذلك ،ف�إن املعايري
الدولي ��ة للأعمال املتعلقة بالألغام هي امل�صدر الرئي�س ��ي لتطوير املعايري الوطنية ،التي هي ملزمة
قانوني ًا يف العديد من البلدان.
وع ��ادة ما ت�أخذ الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام الوق ��ت لو�ضع املعايري الوطنية ،لذلك غالب ًا ما يتم
ا�ستخدام املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام يف هذا الوقت� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ض ّمن الأمم
املتحدة املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام يف جميع العقود واملنح للأعمال املتعلقة بالألغام،
كم ��ا ت�شجع الق ��وات امل�سلحة على إ�ج ��راء التطهري بالتعاون م ��ع املعايري الدولي ��ة للأعمال املتعلقة
بالألغ ��ام عندم ��ا ت�ش ��ارك يف �أن�شطة �إزالة الألغ ��ام للأغرا� ��ض الإن�سانية .ونتيج ��ة لذلك �أ�صبحت
املعاي�ي�ر الدولية للأعمال املتعلق ��ة بالألغام �أ�سا�سية لقطاع الأعمال املتعلق ��ة بالألغام ،مما ي�ساعد
على �ضمان �إمتام العمل ب�أمان وكفاءة.
ويوفر �إطار املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام جمموعة �شاملة من املعايري املنظمة يف �أربع ع�شرة
�سل�سل ��ة موا�ضيعية .وهي مكتوبة لتتما�شى مع املعايري الدولي ��ة الأخرى ،واالمتثال للقوانني واالتفاقيات
واملعاه ��دات الدولية� .إ�ضاف ��ة �إىل خمتلف املعاه ��دات واالتفاقيات والربوتوكوالت املتعلق ��ة بالأ�سلحة،
ت�شمل هذه الأخرية معايري منظمة العمل الدولية لل�سالمة يف مكان العمل ،واملبادئ التوجيهية واملعايري
اخلا�صة باملنظمة الدولية لتوحيد املقايي�س يف �إدارة املخاطر وتطبيق �أنظمة اجلودة.
الر�سم الرابع:

�إطار عمل املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام
(كما يف �شباط/فرباير )2014
دليل لتطبيق املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام

 01.10دليل لتطبيق املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام
�إن�شاء برامج الأعمال املتعلقة بالألغام

 02.10دليل لإن�شاء برامج الأعمال املتعلقة بالألغام
معدات الإختبار والتقييم

 03.10دليل ل�شراء املعدات اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام
 03.20عملية ال�شراء
 03.30دليل للبحث عن التكنولوجيا اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام
 03.40اختبار املعدات اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام وتقييمها
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قائمة امل�صطلحات والتحديدات

 04.10قائمة امل�صطلحات اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام ،التحديدات واالخت�صارات
�إدارة املعلومات

� 05.10إدارة املعلومات
�إدارة التدريبات

� 06.10إدارة التدريبات
�إدارة ،اعتماد ور�صد

07.10
07.11
07.20
07.30
07.40
07.42

امل�سوحات

08.10
08.20
08.30
08.40

دليل لإدارة عمليات �إزالةالألغام
ت�سليم الأرا�ضي
دليل لتطويرالعقود اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام و�إدارتها
اعتماد منظمة �إزالةالألغام
ر�صد منظمات �إزالةالألغام
ر�صد عملية تدمري املخزون االحتياطي
م�سح غري تقني
م�سح تقني
توثيق مرحلة ما بعد التطهري
حتديد املخاطر

�إزالة الألغام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار

09.10
09.11
09.12
09.20
09.30
09.40
09.41
09.42
09.43
09.44
09.50

متطلبات التطهري
تطهري �ساحة املعركة
�إزالة الذخائر املتفجرة
املبادئ التوجيهية لنماذج ما بعد التطهري
التخل�ص من الذخائر املتفجرة
دليل ال�ستخدام كالب ك�شف الألغام
الإجراءات املهنية ملدربي الكالب
االختبارات املهنية ملدربي الكالب و�سائ�سيها
اقتفاء �أثر روائح املتفجرات من ُبعد
دليل ال�صحة املهنية للكالب والعناية عامة بها
�إزالةالألغام الآلية

10.10
10.20
10.30
10.40
10.50
10.60
10.70

املبادئ العامة لل�سالمة وال�صحة املهنية
�سالمة مكان العمل على �إزالةالألغام
معدات الوقاية ال�شخ�صية
الدعم الطبي لعمليات �إزالةالألغام
تخرين املتفجرات ونقلها وا�ستخدامها
�إعداد التقارير والتحيقات حول وقائع عملية �إزالةالألغام
ال�سالمة وال�صحة املهنية -حماية البيئة

ال�سالمة وال�صحة املهنية اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام
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تدمري خمزون الألغام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار

 11.10دليل لتدمري املخزون االحتياطي
 11.20احلرق والتفجري يف العراء
 11.30املبادئ التوجيهية للتخطيط الوطني لتدمري املخزون االحتياطي
التوعية ب�أخطار اللغام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار

 12.10التوعية مبخاطر اللغام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار
تقييم برامج الأعمال املتعلقة بالألغام

 14.10دليل لتقييم مداخالت الأعمال املتعلقة بالألغام

املعايري الدولية الأخرى
من ��ذ التطوير الأويل للمعايري الدولية للأعم ��ال املتعلقة بالألغام ،برزت املعايري الدولية يف املناطق
املج ��اورة واملتداخل ��ة مع الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام .وقد تنطبق هذه املعايري عل ��ى م�شغلي الأعمال
املتعلقة بالألغام ،وفق ًا ل�سياقات حمددة يعملون فيها و�أنواع الأن�شطة التي يقومون بها.
21

املبادئ التوجيهية التقنية الدولية ب�ش�أن الذخرية

خ�ل�ال عام � ،2008أ�صبح ��ت وا�ضحة احلاجة �إىل الإدارة ال�سليم ��ة للحفاظ على فائ�ض خمزونات
الذخرية .و�شمل ذلك:
•

�أنظمة الت�صنيف واملحا�سبة (�أ�سا�سية ل�ضمان التعامل والتخزين الآمن وحتديد الفائ�ض).

•

�أنظمة الأمن املادي و�إجراءات املراقبة واالختبار لتقييم ا�ستقرار وم�صداقية الذخرية.

ومت إ�ع ��داد املبادئ التوجيهية التقنية الدولية ب�ش�أن الذخرية من قبل جلنة املراجعة التقنية املكونة
م ��ن خرباء م ��ن الدول الأع�ض ��اء يف الأمم املتحدة ،بدعم م ��ن املنظمات الدولي ��ة واملنظمات غري
احلكومية .ومت االنتهاء من املبادئ التوجيهية يف �أواخر عام .2011
وتق ��وم الأمم املتح ��دة مبراجعة املب ��ادئ التوجيهية التقني ��ة الدولية ب�ش�أن الذخ�ي�رة ب�شكل منتظم
لتعك� ��س و�ض ��ع القواع ��د واملمار�س ��ات اخلا�ص ��ة ب� ��إدارة خم ��زون الذخ�ي�رة ،ودم ��ج التعدي�ل�ات.
وتتعام ��ل املب ��ادئ التوجيهية التقنية الدولي ��ة ب�ش�أن الذخرية ب�شكل خا�ص عل ��ى امل�ستوى اللوج�ستي
وتغط ��ي املتطلب ��ات التقنية لتخزين آ�م ��ن وفعال وذي كف ��اءة ،وجتهيز الذخرية ونقله ��ا والتخل�ص
منها.
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املعايري الدولية لتحديد الأ�سلحة ال�صغرية
ت� ��ؤدي الأ�سلحة ال�صغ�ي�رة واخلفيفة �إىل العنف امل�سل ��ح يف ال�صراع وما بعد ال�ص ��راع والإعدادات
اله�ش ��ة الأخرى .ويعترب �شائع ًا كل من االنت�شار غري املنظم واالجت ��ار غري امل�شروع و�سوء ا�ستخدام
الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة.
ويف متوز(يولي ��و) � ،2008أطلق ��ت �آلية تن�سيق الأمم املتحدة للأعم ��ال املتعلقة بالأ�سلحة ال�صغرية
مب ��ادرة لتطوي ��ر املعاي�ي�ر الدولية لتحدي ��د الأ�سلحة ال�صغ�ي�رة على طول خط ��وط املعايري الدولية
للإج ��راءات املتعلقة بالألغ ��ام .22ومت �إطالق املعاي�ي�ر الدولية لتحديد الأ�سلح ��ة ال�صغرية يف �شهر
�آب(�أغ�سط� ��س) ع ��ام  2012لتوفري توجيه ��ات وا�ضحة وعملي ��ة و�شاملة ل�صالح اجله ��ات الفاعلة
و�صن ��اع ال�سيا�س ��ة على اجلوانب الأ�سا�سي ��ة لتحديد الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيف ��ة .ومتاثل املعايري
الدولي ��ة للإج ��راءات املتعلقة بالألغام يف م�شاركتها الإطار نف�سه املق�س ��م �إىل �سل�سلة من الوحدات
املو�ضوعية مبا يف ذلك �إدارة املخزونات وو�ضع العالمات وحفظ ال�سجالت وتدمري الأ�سلحة.23

الت�شريعات الوطنية واملعايري الوطنية للأعمال
املتعلقة بالألغام
تن�ش ��ئ الدول املت�ضررة عاد ًة هيئة وطنية ملكافحة الألغام ومركز ًا للأعمال املتعلقة بالألغام ،وذلك
به ��دف التن�سيق ب�ي�ن الن�شاطات املرتبطة به ��ذه الأعم ��ال �أو مبخلفات احلرب القابل ��ة لالنفجار.
وتقوم الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام بتن�سيق الربنامج الوطني للأعمال املتعلقة بالألغام ،و�إ�صدار
ال�سيا�س ��ات املناطة بها ،واملعايري الوطنية لهذه الأعم ��ال ،والأنظمة (ويف بع�ض احلاالت �إجراءات
الت�شغيل املوحدة).
أ�م ��ا مرك ��ز الأعمال املتعلق ��ة بالألغام فيقوم بتن�سي ��ق الن�شاطات على الأر�ض .فه ��و ينفذ �سيا�سات
الهيئة وينظم العمل اليومي للمنظمات التي ت�ؤدي عمليات 24متعلقة مبكافحة الألغام.
وحت ��ى يتمتع اجلهازان ،الهيئة واملرك ��ز ،مب�صداقية ويكت�سبا �سلطة قانوني ��ة لإمتام م�س�ؤولياتهما،
ؤوليات ر�سمية.
ت�ستخدم عاد ًة املواد القانونية لإن�شاء كل منهما ك�أجهز ٍة حكومية ذات م�س� ٍ
أ�م ��ا ال ��دول املت�ضررة من الألغ ��ام فت�ستخدم �أنواع� � ًا �أخرى من امل ��واد القانونية لإن�ش ��اء الهيئة و/
�أواملرك ��ز ،ولتنظي ��م الن�شاط ��ات املت�صل ��ة مبكافحة الألغ ��ام .وتت�ضمن ه ��ذه املواد قوان�ي�ن �أقرها
الربمل ��ان ،ومرا�سي ��م ،و�أنظم ��ة ،وغريها من امل ��واد ال�صادرة ع ��ن رئي�س البالد �أو رئي� ��س الوزراء.
و�أظه ��رت الدرا�سات �أنه من امل�ستح�سن �أن تعتمد ال ��دول ت�شريعات وطنية لتن�سيق الأعمال املتعلقة
بالألغام وتنظيمها.

الت�شريعات الوطنية
حت ��دد الت�شريع ��ات الوطنية دور كل من الهيئة واملركز وم�س�ؤولياته ،كم ��ا �أنها ت�شري �إىل الوزارة� ،أو
الدائ ��رة �أو الع�ض ��و يف ال�سلطة التنفيذية املعني بالإ�شراف على ن�شاطاته ��ا .وهي حتدد �أي�ض ًا هوية
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ال ��وزارات و�/أو امل�س�ؤولني الأع�ض ��اء يف تلك الهيئة -وهم عاد ًة موظف ��و وزارات :الزراعة ،الدفاع،
التعليم ،ال�ش�ؤون اخلارجية ،ال�صحة ،البنية التحتية وغريها.26
يو�ض ��ع قانون خا�ص بالأعمال املتعلقة بالألغ ��ام ملعاجلة امل�شاكل املت�صلة بالألغام وخملفات احلرب
القابل ��ة لالنفجار اخلا�ص ��ة بالدولة املعنية .ويحدد هذا القانون مكون ��ات الأعمال املتعلقة بالألغام
التي �سيتم تطبيقها يف البالد ،ومنها:
•  امل�سوح ��ات ،و�ضع اخلرائ ��ط ،وحتديد املناط ��ق املتلوث ��ة بالألغام وخملفات احل ��رب القابلة
لالنفجار
• التطهري
• التوعية ب�أخطار الألغام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار
• م�س�ؤولية �إدارة اجلودة
• تدمري املخزون االحتياطي (للدول الأطراف يف معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد)
27
• م�ساعدة ال�ضحايا
مين ��ح القانون املركز �صالحية لن�ص املعايري الوطنية ،والتعليمات الإدارية والأنظمة التي ترفع �إىل
الهيئ ��ة الوطني ��ة ملكافحة الألغام للموافقة عليها ،وللت�أكد م ��ن �إمكانية تطبيقها ،بعد ذلك ،على كل
ن�شاطات مكافحة الألغام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار يف البالد.
وبه ��دف الت�أكد م ��ن �أن عمليات مكافحة الألغ ��ام وخملفات احلرب القابلة لالنفج ��ار تط ّبق ب�شكل
آ�م ��ن ووفق ًا للأولويات الوطنية ،مينح هذا القانون ال�سلطة للمركز العتماد كل العاملني يف الأعمال
املتعلق ��ة بالألغام يف الب�ل�اد ،وملراقبة ن�شاطاتهم ب�شكل يومي .ومن خالل هذا القانون يلتزم املركز
با�ستخ ��دام املعاي�ي�ر الدولية للأعمال املتعلق ��ة بالألغام كقاعدة لتطوير املعاي�ي�ر الوطنية للأعمال
املتعلقة بالألغام .28و�أما يف الدول الأطراف يف اتفاقية الأ�سلحة التقليدية ،ويف معاهدة حظر الألغام
امل�ضادة للأفراد �أو اتفاقية الذخائر العنقوديةُ ،ي�ستخدم القانون كو�سيلة لتنفيذ هذه املعاهدات.
من املمكن العودة �إىل الف�صل الثاين لالطّالع على تفا�صيل تطور القانون الوطني يف م�سار برنامج
الأعمال املتعلقة بالألغام.

املعايري الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام
تو�ض ��ع املعايري الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام لتعديل املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام
(�أو تكييفها) ب�شكل ينا�سب البيئة وال�سياق يف دولة حمددة .وتهدف هذه املعايري �إىل:
•
•
•

تعزيز ال�سالمة والفعالية
توفري مت�سويات الأداء املقررة
حت�سني التن�سيق
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• �ضمان بناء القدرات الوطنية
• �ضمان الثقة يف الأعمال املتعلقة بالألغام
• م�ساعدة الدول يف تنفيذ موجبات املعاهدات
م ��ن امله ��م جد ًا �أن تطلع الهيئة واملركز على م�شكلة الألغ ��ام وخملفات احلرب التي تواجهها الدولة
املعني ��ة ،و�أن يتعمق ��ا بها خالل مرحل ��ة �سن املعايري الوطني ��ة للأعمال املتعلقة بالألغ ��ام .وعليهما
�إ�ش ��راك كل الأط ��راف املعنية يف العملي ��ة واحرتام املبادئ الت ��ي متثلها املعاي�ي�ر الدولية للأعمال
املتعلقة بالألغام واحرتام املبادئ التي متثلها املعايري.
يجب على املعايري الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام �أن ت�ضمن القوى وال�سيا�سات القائمة� ،إ�ضافة �إىل
�أي م ��ن مطالب الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام والعاملني يف �إزال ��ة الألغام يف الدولة املعنية .29وتعالج
ه ��ذه املعايري املكون ��ات الوظيفية للأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام (التوعية مبخاطر الألغ ��ام ،امل�سوحات،
التطه�ي�ر ،املخارين االحتياطية ،م�ساع ��دة ال�ضحايا) وللن�شاطات املتعلقة به ��ذه الأعمال (االعتماد،
امل�سوح ��ات ،و�ض ��ع العالمات ،رفع التقارير ،التطهري ،تطهري �ساح ��ة املعركة ،التخل�ص من الذخائر/
املواد املتفجرة ،الت�سليم ،الر�صد ،التفتي�ش باال�ستعانة بكالب ك�شف الألغام ،الآالت ،الدعم الطبي)...
يف معظ ��م احلاالت ،تقوم الهيئة الوطنية ملكافحة الألغام بتفوي� ��ض م�س�ؤولية ن�ص املعايري الوطنية
للأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام �إىل مركز الأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام ،مع الإبقاء عل ��ى امل�س�ؤولية حتى
احل�صول على موافقتها الر�سمية.
املعايري الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام وامل�س�ؤولية
تو ّفر املعايري الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام فر�صة مهمة ملعاجلة م�س�ألة امل�س�ؤولية.
يف حال ��ة الأرا�ضي العامة ،تتحمل احلكومة الوطني ��ة م�س�ؤولية املناطق اخلطرة و�أي حادث �أو حال ٍة
تطر أ� عليها ،وذلك قبل امل�سح والتطهري .ويف خالل عمليات امل�سح والتطهري غالب ًا ما تقع امل�س�ؤولية
على املنظمة التي تتوىل �أداء عمليات مكافحة الألغام.
م ��ن املهم ج ��د ًا �أن تقوم الهيئة واملركز بو�ض ��ع �سيا�سات تف�صل فيها �أوج ��ه امل�س�ؤولية ،مبا يف ذلك
انتق ��ال هذه امل�س�ؤولية من العامل�ي�ن يف �إزالة الألغام �إىل احلكومة �أو املجتم ��ع املحلي عند ا�ستيفاء
إجراءات خا�ص ��ة بعملية الت�سليم ،وتوثيق ًا
معايري حم ��ددة .وتتطلب هذه اخلطوة معايري وا�ضحة و�
ٍ
دقيق ًا يف خالل عمليات �إزالة الألغام.
والب ��د �أي�ض ًا من و�ضع معاي�ي�ر حلماية الوثائق ،وذلك لدعم التحقيق ،يف حال وقوع حادث �أو حال ٍة،
�أو اكت�شاف� 20أي دليل ملخاطر متبقية غري مقبولة.
الو�ضع القانوين للمعايري الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام وامل�س�ؤولية
يعت�ب�ر الو�ضع القان ��وين �أحد �أبرز مالمح املعايري الوطنية للأعم ��ال املتعلقة بالألغام .وعلى الرغم
م ��ن كون العديد من الدول قد و�ضع ��ت املعايري الوطنية اخلا�صة بها م�ستن ��د ًة �إىل املعايري الدولية
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للإج ��راءات املتعلقة بالألغام ،يتم الت�سا�ؤل �أحيان� � ًا عن مدى �شرعية هذه املعايري و�شموليتها ،ذلك
ب�سبب الطريقة التي �أ�صدرت بها ومدى و�ضوح الت�شريع الأ�سا�سي.
يف معظ ��م احلاالت يتم التعرف عل ��ى املعايري الوطنية للأعمال املتعلق ��ة بالألغام وا�ستخدامها من
قب ��ل عنا�صر برنامج الأعمال املتعلقة بالألغام .ولكن� ،أحيان ًا �أخرى ،ت�ستخدم هذه املعايري من قبل
مركز الأعم ��ال املتعلقة بالألغام ،فال تتعرف عليها املنظمات الأخرى والتنفذها (مبا فيها الدوائر
احلكومية الأخرى امل�س�ؤولة عن بع�ض �أوجه الأعمال املتعلقة بالألغام).
وتك ��ون الربامج الوطنية الأك�ث�ر عر�ضة لهذا النوع من الت�شكيك بحي ��ث ت�ضم جمموعة وا�سعة من
املنظم ��ات والن�شاطات ،وبخا�صة تلك التي حتوي على الكثري م ��ن التلزميات التجارية بالتعاون مع
املهند�س�ي�ن املدنيني،املعادن� ،صناعات املوارد .وتو�ض ��ع معايري للحفاظ على الثقة يف جودة العمل.
وقد تف�شل بع�ض اجلهات الفاعلة باحلفاظ على هذه الثقة يف كل ن�شاطاتها كونها ت�ستند �إىل معايري
خمتلف ��ة .لذا يلعب القان ��ون دور ًا �أ�سا�سي ًا يف �إن�ش ��اء م�صداقية املعايري الوطني ��ة للأعمال املتعلقة
بالألغام ،والقدرة على تطبيقها ونفاذها.

�أهمية القوانني واملعايري الدولية لركائز
الأعمال املتعلقة بالألغام
ت�ؤثر القوانني واملعايري على العمل الذي يقام على كل من ركائز الأعمال املتعلقة بالألغام وبخا�ص ٍة:
•
•
•
•
•

ت�سليم الأرا�ضي (مبا يف ذلك امل�سح والتطهري)
تدمري املخزون االحتياطي
م�ساعدة ال�ضحايا
التوعية مبخاطر الألغام
�إدارة املعلومات لدعم خمتلف الركائز

ت�سليم الأرا�ضي (وب�ضمن ذلك :امل�سح والتطهري)
ت�سلي ��م الأرا�ضي ه ��ي عملية تطبيق كل اجلهود املعقولة للتعرف عل ��ى كل الألغام وخملفات احلرب
القابل ��ة لالنفجار املوج ��ودة �أو م�شتبه بوجودها ،وحتديدها و�إزالتها م ��ن خالل امل�سح غري التقني،
امل�س ��ح التقني و�/أو التطه�ي�ر .وحتدد معايري «اجلهود املعقولة» من قب ��ل املعايري الوطنية للأعمال
املتعلقة بالألغام.31
من املمكن العودة �إىل الربوتوكول الثاين من اتفاقية الأ�سلحة التقليدية ،والربوتوكول الثاين املعدل،
والربوتوك ��ول اخلام�س ،ومعاهدة حظ ��ر الألغام امل�ض ��ادة للأفراد ،واتفاقية الذخائ ��ر العنقودية،
للنظر يف املتطلب ��ات القانونية التي ت�ؤثر على الألغام والذخائر غري املنفجرة ،والذخائر العنقودية
وخملفات احلرب القابلة لالنفجار.
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الربوتوكول الثاين املعدل التفاقية الأ�سلحة التقليدية
من املمكن العودة �إىل الربوتوكول الثاين املعدل من اتفاقية الأ�سلحة التقليدية ،املوقع يف �أيار(مايو)
 ،1996للنظ ��ر يف املطل ��ب القان ��وين الأول لتطه�ي�ر� ،إزالة وتدم�ي�ر الألغام والأ�ش ��راك وغريها من
الأجه ��زة املماثلة .وتن�ص املادة العا�ش ��رة على التزام الدول بتطهري املناط ��ق اخلا�ضعة ل�سلطتها،
و�إزال ��ة الألغام والأ�شراك وغريها م ��ن الأجهزة املماثلة ،وتدمريها ،وذلك عند انتهاء املعركة .ويف
�راف �أخرى ،ال بد من ه ��ذه الأخرية م ��ن الإدالء باملعلومات
ح�ي�ن زرعت ه ��ذه الأجزة من قبل �أط � ٍ
املتعلق ��ة با�ستخدام هذه الأجهزة بهدف حماي ��ة املدنيني من �آثار حقول الألغام ،واملناطق امللغومة،
والأ�ش ��راك وغريه ��ا من الأجهزة( .الع ��ودة �إىل املادة  9من الربوتوكول الث ��اين املعدل من اتفاقية
الأ�سلحة التقليدية)
الربوتوكول اخلام�س التفاقية الأ�سلحة التقليدية
تن� ��ص املادة  31من الربوتوكول اخلام�س على التزام الدول بتطهري الأرا�ضي اخلا�ضعة ل�سيطرتها
م ��ن خملفات احلرب القابل ��ة لالنفجار ،وذلك عند انتهاء املعركة .أ�م ��ا يف املناطق غري اخلا�ضعة
له ��ا ،فتلت ��زم الدولة الطرف بتق ��دمي امل�ساعدة التقنية واملادي ��ة واملالية لت�سهيل عملي ��ة �إزالة هذه
املخلفات التي تعترب م�س�ؤول ًة عنها.
وينطب ��ق هذا االلت ��زام على خملفات احلرب القابلة لالنفجار الت ��ي وجدت منذ دخول الربوتوكول
اخلام� ��س ح ّي ��ز التنفيذ .وقد تقدم امل�ساعد مبا�شر ًة �إىل الطرف امل�س�ؤول عن الأرا�ضي املت�ضررة �أو
من خالل طرف ثالث كالأمم املتحدة� ،أو الوكاالت الدولية �أو املنظمات غري احلكومية.
ويعنى الربوتوكول اخلام�س �أو ًال بعملية التطهري املنظمة واملراقبة ملخلفات احلرب القابلة لالنفجار
املوج ��ودة يف �ساح ��ات املع ��ارك ال�سابقة .وهذا ما ُيع ��رف بتطهري �ساحة املعرك ��ة -33وب�ضمن ذلك
تطهري لل�سطح (ب�صري) �أو تطهري جويف.
يف خ�ل�ال التطهري ،تلتزم الدول الأطراف و�أطراف النزاع امل�سلح ب�أخذ املعايري الدولية ،وب�ضمنها
املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام ،34بعني االعتبار.
معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد
تلزم معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد كل الدول الأطراف بتطهري املناطق امللغومة اخلا�ضعة
له ��ا من كل الألغام امل�ضادة للأفراد املزروعة �أو امل�شتبه بوجودها .كما تلزمها بتحديد هذه الألغام
ور�صده ��ا وحماي ��ة املدنيني منها .وقد متتد فرتة التطهري �إىل ع�ش ��ر �سنوات يف حال موافقة الدول
الأطراف الأخرى على ذلك.
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وعلى الرغم من التقدم امللحوظ يف ت�سليم الأرا�ضي منذ دخول املعاهدة ح ّيز التنفيذ� ،إ ّال �أنه مل يتم
ّ
االط�ل�اع بدقة عل ��ى مدى امل�شكلة وعلى كل حقول الألغام عندما نوق�شت هذه املعاهدة .ويكمن �أحد
�أب ��رز التحدي ��ات ،عند حماولة �إيفاء متطلبات املعاهدة املتعلقة بتطه�ي�ر املناطق امللوثة ،يف مبالغة
بع� ��ض ال ��دول بتقدير حجم م�شكلتهم املت�صل ��ة بالألغام .وقد �آل اللقاء التا�س ��ع للدول الأطراف يف
معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد ،الذي عقد يف العام � ،2008إىل �أن «عدم دقة معظم الدول
الأط ��راف الت ��ي تب ّلغ عن املناطق امللغومة اخلا�ضعة ل�سيطرته ��ا يف حتديدها للم�شكلة ومبالغتها يف
تقديرها حلجم هذه املناطق ،أ�دّى �إىل توزيع غري منا�سب للوقت واملوارد».36
ونتيج� � ًة لذل ��ك ،قامت هذه الدول بتطهري �أرا� ٍ��ض مل حتتو على الألغام امل�ض ��ادة للأفراد �أو غريها
م ��ن خملفات احلرب القابل ��ة لالنفجار ،ومل ت�ستلزم تطهري ًا .لذا من املمكن املبادرة القيام بثالث
خطوات للتخفيف من حدة امل�شكلة ،بحيث ميكن حترير الأرا�ضي عرب:
•
•
•

امل�سح عري التقني
امل�سح التقني
التطهري املادي

وتعم ��ل هذه الطرق عل ��ى �إلغاء ت�صنيف املنطقة الت ��ي �سبق �أن �سجلت على �أنه ��ا ملغومة� ،أو �إعادة
ت�صنيفه ��ا ،وذل ��ك عند الت�أكد كلي ًا من �أن هذه املنطقة ال ت�ش ��كل خطر ًا من ناحية الألغام �أو غريها
من خملفات احلرب القابلة لالنفجار.
اتفاقية الذخائر العنقودية
تلت ��زم الدول الأط ��راف يف اتفاقية الذخائر العنقودية بتطهري �أرا�ضيه ��ا من كل خملفات الذخائر
العنقودي ��ة يف خالل ع�شر �سن ��وات� ،أي الذخائر العنقودية والذخائر ال�صغرية املتفجرة املرتوكة �أو
الباقية بعد النزاع.37
ويف الرتكي ��ز على م�س�ؤولي ��ة م�ستخدمي هذه الأ�سلحة ،قامت املادة  )4( 4بت�شجيع الدول الأطراف
الت ��ي ا�ستخدم ��ت ذخائر عنقودي ��ة يف �أر�ضي دول أ�ط ��راف �أخرى على تق ��دمي امل�ساعدة يف عملية
التطهري� ،إذا ا�ستخدمت الذخائر قبل دخول املعاهدة ح ّيز التنفيذ.
ومب ��ا �أن للم�ساعدة �أ�شكا ًال عديدة ،وب�ضمنها «التقنية ،املالي ��ة ،املادية واملوارد الإن�سانية» ،على كل
دول ��ة ا�ستخدمت الذخائ ��ر �أن تتمكن من تقدمي �أي نوع من امل�ساعدة .وعل ��ى كل الدول امل�ستخدمة
للذخائ ��ر� ،إذا اخت ��ارت امل�ساعدة بعملية التطه�ي�ر ،تقدمي املعلومات حول �أي ن ��وع� ،أو رقم �أو موقع
للذخائر العنقودية امل�ستعملة ،بحيث ت�س ّهل هذه املعلومات عملية التطهري 38وت�س ّرعها.
يف امل ��ادة � 43إ�ش ��ارة خا�صة �إىل الدول الأطراف التي ت�ستخدم املعاي�ي�ر الدولية ،وب�ضمنها املعايري
الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام ،للقيام بعمليات تطهري الذخائر العنقودية املتفجرة.
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هن ��اك العديد م ��ن املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام الت ��ي تعنى بعملية ت�سليم الأرا�ضي
(املعاي�ي�ر الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغ ��ام  ،)07.10امل�سوحات غري التقنية (املعايري الدولية
ل إ
لج ��راءات املتعلقة بالألغ ��ام  ،)08.10امل�سوحات التقنية (املعايري الدولي ��ة للإجراءات املتعلقة
بالألغ ��ام  ،)08.20والتطه�ي�ر (املعاي�ي�ر الدولية ل إ
لج ��راءات املتعلقة بالألغ ��ام  .)09.10وهناك
مالحظات تقنية تعنى بتطهري الذخائر العنقودية.
م�سائل امل�س�ؤولية
ترتب ��ط املخاط ��ر املتبقية ،الت ��ي ال تزال موجودة بعد عملي ��ات امل�سح والتطه�ي�ر ،باجلهود املبذولة
لغم �أو�أكرث �أو عن خملفات احلرب القابلة
لت�سلي ��م الأرا�ض ��ي؛ بحيث من املمكن جد ًا �أن يك�شف عن ٍ
لالنفج ��ار بعد ت�سليم املنطقة املحررة ،وذلك �إما ب�سبب تفويتها يف خالل التطهري �أو ب�سبب زرعها
يف باط ��ن الأر�ض ،فتعجز الطرق امل�ستخدمة للتطهري عن ك�شفها .وقد يعود �سبب بقاء هذه الألغام
واملخلف ��ات �إىل ت�سلي ��م املنطقة امللغومة ،بطريقة خاطئة ،مب�سح غ�ي�ر تقني �أو تقني ،يف حني كانت
ال ت ��زال ملوثة .ويبينّ ه ��ذا االحتمال الأخري مدى �أهمية وجود املعاي�ي�ر الوطنية املنا�سبة يف الهيئة
الوطني ��ة ملكافح ��ة الألغام ،مبا فيه ��ا تلك اخلا�ص ��ة بت�سليم الأرا�ض ��ي .وقد �أدت ه ��ذه امل�س�ألة �إىل
الت�سا�ؤل حول هوية الكيان الذي يتحمل امل�س�ؤولية القانونية عن الأ�ضرار و�/أو الإ�صابات الناجمة.39
اكت�سب ��ت امل�س�ؤولية يف الأعم ��ال املتعلقة بالألغام �أهمي ًة متزايدة بع ��د �إ�ضفاء ال�صفة الر�سمية على
ط ��رق و�إجراءات ت�سليم الأرا�ضي .يف بع�ض احل ��االت ،ت�سببت م�س�ألة امل�س�ؤولية يف الأعمال املتعلقة
بالألغ ��ام يف ت�أخري الدول ع ��ن معاجلة املناطق امللغوم ��ة ،وعن �إيفاء موجباته ��ا القانونية الدولية.
ال ميك ��ن للمعاي�ي�ر الدولية ل إ
لج ��راءات املتعلقة بالألغ ��ام �أن تن�ص ال�شروط العاملي ��ة املطبقة على
امل�س�ؤولي ��ة املتعلقة بعواقب الأخط ��ار املتفجرة املكت�شفة يف الأرا�ضي امل�سلمة .وال بد من تكييف هذه
ال�شروط لتتنا�سب مع �شروط كل دول ٍة وتتما�شى مع القواعد القانونية ،املعايري والقوانني 40القائمة.
احلقوق يف الأرا�ضي
يف مرحلت ��ي النزاع وما بعد النزاع ،ت�صبح احلق ��وق يف الأرا�ضي �أحد �أبرز اهتمامات عملية ت�سليم
تغريات كبرية يف نظام حيازة الأرا�ضي و�إدارتها ،مهدد ًا بذلك احلقوق
الأر� ��ض .فقد ي�سبب النزاع
ٍ
يف الأرا�ضي حتى بعد انتهائه.
وغالب ًا ما تكون الفئات التالية :الن�ساء ،الأ�شخا�ص امل�شردين داخلي ًا ،النازحني العائدين ،املهاجرين
واملزارعني ،هم الأكرث عر�ضة لهذه التغريات ،وذلك ب�سبب:
• الإجراءات غري الوا�ضحة للحق يف الأرا�ضي
• تدمري �سجالت الأرا�ضي عمد ًا �أو من دون ق�صد
•  ع ��دم امتالك ال ��دول القدرة الكافية الحت�ض ��ان عودة جمموعة كبرية م ��ن امل�شردين داخلي ًا
والنازحني
• نق�ص برامج توعية للنا�س حول احلقوق يف الأرا�ضي� ،أو عدم فعاليتها
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•
•
•

الطلب املتزايد على الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة
�إجراء ت�سجيل حيازة الأر�ض املعقد واملكلف والطويل
عدم م�ساواة اجلن�سني يف احلقوق يف الأرا�ضي

ي�ش ��كل �ضمان احلقوق يف الأرا�ضي م� أس�ل� � ًة دقيقة حينما يتعلق الأمر بالرد الإن�ساين ،وبناء ال�سالم
امل�ست ��دام ،واالنتعا� ��ش االقت�صادي الطويل الأمد ،وبخا�ص ٍة يف الدول حيث تتوكل �شريحة كبربة من
النا�س على الزراعة كو�سيلة �أ�سا�سية للعي�ش.
وق ��د يب ��دو الو�ضع �أكرث تعقيد ًا يف ال ��دول املت�ضررة من الألغام ،بحيث قد ي� ��ؤدي التلوث الناجت عن
الألغ ��ام ،وخملفات احلرب القابلة لالنفج ��ار� ،إىل جعل الو�صول �إىل الأر�ض �صعب ًا ،على مدار عدة
عقود.
لذا ب�إمكان هذه الدول القيام ببع�ض من اخلطوات التالية ملعاجلة م�سائل احلقوق يف الأرا�ضي:
•
•
•

التقييم التقني مل�سائل الأرا�ضي
تدريب الطاقم العامل على الأر�ض
مراجعة املعايري الوطنية و�إجراءات الت�شغيل املوحدة

وللح ��د من التوترات التي تخلفه ��ا الأرا�ضي والتي تتعلق بعمليات مكافح ��ة الألغام ،تقوم منظمات
منظمات �إن�سانية وتنموية تعنى بال�سكان املت�أثرين بالنزاع،
الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام بالتن�سيق مع
ٍ
ومع منظمات وطنية ودولية تعنى ب�ش�ؤون الأرا�ضي.

تدمري املخزون االحتياطي و�إدراة �سالمة الذخرية
�أوردت املوجب ��ات القانوني ��ة لل ��دول اخلا�ص ��ة بوج ��وب تدمريه ��ا ملخ ��زون الألغ ��ام امل�ض ��ادة
لف ��راد والذخائ ��رة العنقودي ��ة يف معاهدة حظ ��ر الألغ ��ام امل�ضادة للأف ��راد واتفاقي ��ة الذخائر
ل أ
العنقودي ��ة .وعاجل ��ت اتفاقي ��ة الأ�سلح ��ة التقليدية والربوتوك ��ول اخلام�س ،يف ملحقاته ��ا التقنية،
�إدارة الذخائ ��ر .كم ��ا تعن ��ى املعاي�ي�ر الدولي ��ة للإج ��راءات املتعلقة بالألغ ��ام املب ��ادىء التوجيهية
التقني ��ة الدولي ��ة ب�ش� ��أن الذخ�ي�رة مبختلف �أوج ��ه تدمري املخ ��زون االحتياط ��ي ،التخزي ��ن الآمن
ونقل املتفجرات.
الربوتوكول اخلام�س من اتفاقية الأ�سلحة التقليدية
ال ين� ��ص الربوتوكول اخلام�س عل ��ى �ضرورة تدمري املخزون االحتياطي عل ��ى الرغم من �أنه يعطي
تو�صيات حول كيفية �إدارة خمازين خملفات احلرب القابلة لالنفجار 41على �أف�ضل وجه.
ٍ
وت�شجع الدول على تطبيق �أف�ضل للممار�سات فيما يخ�ص التخرين ،النقل ،حقل التخزين ،و�ضبط
الذخائ ��ر املتفج ��رة ،وذلك ل�ضمان املوثوقية على املدى البعيد .كم ��ا �أنها تُن�صح ب�إعداد التدريبات
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املنا�سب ��ة للعامل�ي�ن يف �ضبط الذخائر املتفجرة ،ونقلها ،وا�ستخدامه ��ا ،ويف الإنتاج امل�ستقبلي لهذه
الأ�سلحة.42
معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد
تلزم معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد كل الدول الأطراف بتدمري كل خمزون الألغام امل�ضادة
وقت
للألغ ��ام ال ��ذي متلكه� ،أو احلائزة علي ��ه �أو اخلا�ضع ل�سلطتها �أو �سيطرته ��ا ،وذلك « يف �أقرب ٍ
ممك � ٍ�ن م ��ن دون جتاوز مدّة الأربع �سنوات» على تاريخ انت�سابها كدولة طرف يف املعاهدة .ال بد من
التنبيه �إىل �أن املواعيد النهائية غري قابلة للتمديد.
ب�إمكان الدول الأطراف ،وذلك مبوجب املادة � ،3أن حتتفظ �أوتنقل «احلد الأدنى من الألغام امل�ضادة
أغرا�ض حمددة تعن ��ى «بتطويرعمليات ك�شف الألغام و�إزالتها
ل أ
لف ��راد الذي تعتربه �ضروري ًا ج ّد ًا» ل ٍ
وتقني ��ات تدمريها ،والتدريب عليها ».وتهدف هذه اخلطوة اىل تعزي ��ز الأهداف الإن�سانية ملعاهدة
حظر الألغام امل�ضادة للأفراد؛ وهي ال ت�شكل ثغر ًة� ،شرط �أن تطبق �أحكام املادة  3بح�سن نية.
تلزم املعاه ��دة الدول الأطراف بالإبالغ عن حتويل من�ش�آت �إنتاج الألغام امل�ضادة للأفراد اخلا�صة
بها� ،أو وقف ت�شغيلها.
اتفاقية الذخائر العنقودية
ممكن من
تن�ص اتفاقية الذخائر العنقودية على �ضرورة تدمري املخزون االحتياطي يف �أقرب ٍ
وقت ٍ
دون جتاوز مدّة الثماين �سنوات على دخولها ح ّيز التنفيذ يف الدول الطرف.
وعل ��ى الرغم من ال�صعوب ��ة يف تدمري الذخائر العنقودية ،مت �إحراز تق ��دم كبري ،ابتدا ًء من كانون
الث ��اين /يناي ��ر  ،2014يف تدمري  68باملئة من الذخائر العنقودية و 60باملئة من الذخائر ال�صغرية
املتفج ��رة التي اعتربتها الدول الأطراف 44ذخائر خمزّنة .وكما يف معاهدة حظر الألغام امل�ضادة
حمدود من الذخائ ��ر العنقودية للتدريب على
للأف ��راد ،ب إ�م ��كان الدول الأطراف االحتفاظ بع ��دد
ٍ
ك�شف الألغام و�إزالتها وتقنيات تدمريها والتدابري امل�ضادة ،وتطويرها( .املادة .)3
املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام
لج ��راءات املتعلقة بالألغ ��ام م�س�ألة تدم�ي�ر املخزون
تغط ��ي املجموع ��ة  11م ��ن املعايري الدولي ��ة ل إ
لج ��راءات املتعلق ��ة بالألغ ��ام � 11.10إىل  11.30دلي ًال
االحتياط ��ي .وتت�ضم ��ن املعايري الدولية ل إ
لتدم�ي�ر املخزون االحتياطي ،احلرق يف اله ��واء الطلق ،عمليات التفجري يف الهواء الطلق ،واملبادئ
التوجيهي ��ة للتخطي ��ط الوطني لتدمري املخ ��زون االحتياطي .وتعن ��ى املعايري الدولي ��ة للإجراءات
املتعلقة بالألغ ��ام  7.42مبراقبة تدمري املخزون االحتياطي ،كما تعنى املعايري الدولية للإجراءات
املتعلقة بالألغام  10.50بتخرين املتفجرات ،ونقلها ،و�ضبطها.
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املبادىء التوجيهية التقنية الدولية
تعالج املبادىء التوجيهية التقنية الدولية �سالمة الذخائر والتخل�ص منها:
•  املب ��ادىء التوجيهي ��ة التقنية الدولي ��ة  4.10ب�شان املراف ��ق املتفجرة (التخزي ��ن) (امليدان
والظروف امل�ؤقتة)
•  املب ��ادىء التوجيهي ��ة التقنية الدولي ��ة � 5.10إىل  5.60ب�ش�أن املراف ��ق املتفجرة (التخزين)
(البنية التحتية واملعدات)
•  املب ��ادىء التوجيهي ��ة التقنية الدولي ��ة � 6.10إىل  6.70ب�ش�أن املراف ��ق املتفجرة (التخزين)
(العمليات)
•  املبادىء التوجيهية التقنية الدولية 7.10ب�ش�أن ال�سالمة واحلد من الأخطار
•  املبادىء التوجيهية التقنية الدولية  8.10ب�ش�أن نقل الذخائر
•  املبادىء التوجيهية التقنية الدولية  10.10نزع الذخائر وتدمريها

التوعية باملخاطر
إ�صابات
ت�شري التوعية مبخاطر الألغام �إىل الن�شاطات الرتبوية الهادفة �إىل احلد من خماطر وقوع �
ٍ
�سببه ��ا الألغ ��ام والذخائر غري املنفجرة .وتعمل ه ��ذه الن�شاطات على ن�ش ��ر التوعية وتعزيز التغري
ال�سلوكي من خالل حمالت املعلومات العامة ،والتعليم ،والتدريب ،والتوا�صل االجتماعي.
تلزم كل من معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية كل الدول الأطراف
بامل�ساهمة يف اجلهود املبذولة للحد من معاناة املدنيني .ووفق ًا للمادة  6من املعاهدة ب�ش�أن التعاون
وامل�ساع ��دة الدولي ��ة ،على كل ال ��دول الطرف دعم برام ��ج التوعية مبخاطر الألغ ��ام التي حتد من
اخلط ��ر عل ��ى املدنيني ،من خ�ل�ال ّ
اطالعهم عل ��ى خماطر الألغ ��ام الأر�ضية .وتن� ��ص املادة  4من
الإتفافي ��ة عل ��ى التزام الدول «بالقيام بتوعي ��ة مبخاطر الألغام ل�ضمان ن�ش ��ر الوعي عند املدنيني،
واملقيم�ي�ن يف املناطق امللوثة بالذخائ ��ر العنقودية �أو يف �ضواحيها ،ب�شان املخاطر التي ت�شكلها هذه
املخلف ��ات» .كما ين� ��ص الربوتوكول الثاين املعدل (املادة  )9والربوتوك ��ول اخلام�س (املادة  )5من
اتفاقية الأ�سلحة التقليدية ،على وجوب اتخاذ تداب ٍري وقائية.
ل ��دى املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام معيار للتوعية مبخاطر الألغام وخملفات احلرب
القابل ��ة لالنفج ��ار .45قام ��ت اليوني�سي ��ف بو�ضع مب ��ادئ توجيهية دولي ��ة للتوعية مبخاط ��ر الألغام
م�سائل �أ�سا�سية للألغ ��ام والذخائر غري املنفجرة
الأر�ضي ��ة والذخائ ��ر غري املنفجرة ،مركز ًة عل ��ى
ٍ
والتوعية مبخاطر خملفات احلرب القابلة لالنفجار .وتغطي هذه املبادئ �أربعة جماالت �أ�سا�سية:
•  درا�سات اجلدوى االقت�صادية
•  تقييم االحتياجات
•  تخطيط الربامج
•  الر�صد والتقييم
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وتركز هذه املبادئ على �ضرورة اعتبار التوعية مبخاطر الألغام جزء ًا ال يتجز�أ من تخطيط وتنفيذ
الأعمال املتعلقة بالألغام ،ال ن�شاط ًا منفرد ًا.46

م�ساعدة ال�ضحية
وثائق قانونية تزود الدول مبوجبات قانونية لتقدمي امل�ساعدة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
توجد �أربع ٍ
معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد
لف ��راد (امل ��ادة « -)6على ال ��دول ،القادرة عل ��ى ذلك ،تقدمي
معاه ��دة حظ ��ر الألغ ��ام امل�ضادة ل أ
امل�ساع ��دة لربام ��ج التوعية مبخاط ��ر الألغام ،وللعناية ب�ضحاي ��ا الألغام و إ�ع ��ادة ت�أهيلهم ،والقيام
ب�إدماجهم االجتماعي واالقت�صادي».
الربوتوكول اخلام�س من اتفاقية الأ�سلحة التقليدية
الربوتوك ��ول اخلام�س من اتفاقية الأ�سلح ��ة التقليدية (املادة « -)8على الدول ،القادرة على ذلك،
تق ��دمي امل�ساع ��دة للعناي ��ة ب�ضحايا خملف ��ات احل ��رب القابلة للتفجري و إ�ع ��ادة ت�أهيله ��م ،والقيام
ب�إدماجهم االجتماعي واالقت�صادي».
ولدى الربوتوكول اخلام�س خطة عمل ب�ش�أن م�ساعدة ال�ضحايا ،ملتابعة م�سار عمل اتفاقية الأ�سلحة
التقليدية عن كثب .وال يعترب هذا الربوتوكول ملزم ًا بح ّد ذاته� ،إمنا هو مرج ُع مه ٌم يعنى بالأعمال
ب�شكل خا�ص.
اخلا�صة مب�ساعدة ال�ضحايا ٍ
اتفاقية الذخائر العنقودية
تن� ��ص املادة اخلام�س من اتفاقية الذخائر العنقودية ،التي تعال ��ج م�سالة م�ساعدة ال�ضحايا ،على
�ض ��رورة التزام ال ��دول بتقدمي «امل�ساعدة التي تراع ��ي العمر واجلندر ،مبا فيه ��ا الرعاية الطبية،
و إ�ع ��ادة الت�أهيل ،والدع ��م النف�سي ،االندماج االجتماعي واالقت�ص ��ادي» .كما تلزم الدولة مبعاجلة
�سيا�سات وطنية �ضرورية و�إدخالها ح ّيز
حاج ��ات �ضحايا الذخائر العنقودية ،وبو�ضع �أي قان ��ونٍ �أو
ٍ
التنفيذ.
اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ت�شكل اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أ�سا�س ًا لتحقيق �أهداف معاهدة حظر الألغام امل�ضادة
لف ��راد ،واتفاقية الذخائر العنقودية واتفاقية الأ�سلحة التقليدية ب�ش�أن م�ساعدة ال�ضحايا ،وذلك
ل أ
باع�ت�راف كل من ال ��دول الأطراف يف هذه املعاه ��دات ب�أهمية اتباع املنهجي ��ة املراعية للحقوق يف
«م�ساع ��دة ال�ضحاي ��ا» .وتبان الغاية من ه ��ذه االتفاقية يف املادة الأوىل� ،أال وه ��ي «تعزيز ،وحماية
و�ضمان متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الدائمة بكل حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ،كما وتعزيز
47
احرتام كرامتهم».
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وال حت ��دد اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حقوق ًا جدي ��د ًة� ،إمنا تعطي توجيهات حول كيفية
الت أ�ك ��د م ��ن �إمكانية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من ممار�سة احلقوق القائمة من دون متييز ،مبا فيها
حق ��وق الناجني من الألغ ��ام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار .تن�ص امل ��ادة  4من االتفاقية على
�ضرورة التزام الدول بتنفيذ القانون الذي ي�ضمن احلقوق املعددة يف املعاهدة ،و�إلغاء كل قانون �أو
نظام ينطوي على متييز �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وتل ��زم ه ��ذه الإتفافية الدول بتعزي ��ز ،وحماية و�ضمان متت ��ع الأ�شخا�ص ذوي الإعاق ��ة الكامل بكل
حق ��وق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ،كما تعزي ��ز احرتام كرامتهم .وتلتزم الدول بالت�أكد من متتع
ه�ؤالء الأ�شخا�ص الكامل والعادل مبا يلي:
•  العلم بكل م�ستوياته
•  العناية ال�صحية و�إعادة الت�أهيل
•  التدريب املهني
•  املرافق العامة
•  فر�ص العمل وريادة الأعمال
•  جمموعة �أخرى من احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
تن� ��ص امل ��ادة  11من االتفاقي ��ة على �ضرورة أ�خ ��ذ الدول كل التداب�ي�ر الالزمة ،وفق� � ًا اللتزاماتها
مبوج ��ب القانون الدويل مبا يف ذل ��ك القانون الإن�ساين والقانون الدويل حلق ��وق الإن�سان ،ل�ضمان
حماية و�سالمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلاالت اخلطرة مبا فيها النزاعات امل�سلحة ،واحلاالت
الإن�سانية الطارئة ووقوع كوارث طبيعية.

�إدارة التقارير واملعلومات
ت�ش ��كل �إدارة التقاري ��ر واملعلوم ��ات ج ��زء ًا ال يتج ��ز�أ من كل ن�شاط ��ات مكافحة الألغ ��ام ،والذخائر
العنقودية وخملفات احلرب القابلة لالنفجار.
وت�ساه ��م �إدارة التقاري ��ر واملعلوم ��ات الفعال ��ة والدقيقة يف الت�أكد م ��ن �إمكانية كل م ��ن ال�سلطات
الوطنية ،مديري الأعمال املتعلقة بالألغام واخلهات املعنية اخلرى ،احل�صول على املعلومات املثلى
عند �أخذ �أي قرار.
وم ��ن دون ه ��ذه املعلومات الدقيقة ح ��ول ت�سليم الأرا�ضي ،وتدمري املخ ��زون االحتياطي ،وم�ساعدة
ال�ضحايا ،والتوعية مبخاطر الألغام ،ي�صعب القيام بالن�شاطات املطلوبة مبوجب خمتلف املعاهدات
واالتفاقات؛ كما ي�صعب على الدول رفع تقارير دقيقة حول التقدم املحرز.
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الربوتوكوالن الثاين واخلام�س التفاقية الأ�سلحة التقليدية
ين� ��ص الربوتوك ��ول الثاين املع ��دل مبوجب املادة  )4( 13عل ��ى �ضرورة التزام ال ��دول برفع تقارير
�سنوية تغطي ما يلي:
•  برامج �إزالة الألغام و�إعادة الت�أهيل
•  اخلطوات املتخذة لتلبية متطلبات الربوتوكول التقنية
•  القانون املتعلق بالربوتوكول
•  التدابري اخلا�صة بتبادل املعلومات التقنية الدولية �أو التعاون الدويل لإزالة الألغام
يحت ��وي الربوتوك ��ول اخلام� ��س التفاقية الأ�سلح ��ة التقليدية عل ��ى موجبات حمددة ب�ش� ��أن ت�سجيل
املعلوم ��ات ،االحتفاظ بها ،ونقلها .تن� ��ص املادة  4على �ضرورة التزام الدول الأطراف يف االتفاقية
وتل ��ك الأطراف يف ن ��زاع « بت�سجي ��ل واالحتفاظ ،قدر امل�ستط ��اع ،باملعلومات اخلا�ص ��ة با�ستخدام
الذخائر املتفجرة �أو التخلي عنها».
ت�ستكم ��ل ه ��ذه االلتزامات مبلحق تقني غري ملزم قانون ًا ين�ص عل ��ى �ضرورة التزام الدول بت�سجيل
املعلومات التالية ،ب�أكرث دقة ممكنة ،ب�ش�أن الذخائر املتفجرة التي قد ت�صبح ذخائر غري متفجرة:
•  مواقع املناطق امل�ستهدفة التي ت�ستخدم الذخائر املتفجرة
•  العدد التقريبي للذخائر املتفجرة امل�ستخدمة يف املناطق امل�ستهدفة
•  نوع الذخائر املتفجرة امل�ستخدمة يف املناطق امل�ستهدفة ،وطبيعتها
•  املواقع العامة املعروفة �أو املحتملة للذخائر غري املتفجرة
و�إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،وعندما ت�ضطر دولة ما �إىل ترك ذخائر متفجرة يف �أثناء �سري العمليات ،ال بد
من �أن ت�سعى �إىل ترك الذخائر املتفجرة املرتوكة بطريقة �سليمة و�آمنة ،و�إىل ت�سجيل:
•  موقع الذخائر املتفجرة املرتوكة
•  العدد التقريبي للذخائر املتفجرة املرتوكة ونوعها يف كل من احلقول
وقد بدا تنفيذ املادة  ،4من قبل بع�ض الدول ،وتقدمي التقارير ع ّما تن�ص عليه من موجبات ،خميب ًا.
ولتو�ضي ��ح متطلبات هذه امل ��ادة  ،4قامت اللجنة الدولية لل�صليب الأحم ��ر ب�إ�صدار تقرير عن لقاء
اخلرباء ،املنعقد يف  ،2012حول تنفيذ املادة .484
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معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية
تت�ضمن كل من معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية متطلبات �إعداد
التقارير مبوجب املادة  -7تدابري حتقيق ال�شفافية.
تت�ضمن املعلومات املطلوبة:
•  �أعداد و�أنواع الألغام والذخائر العنقودية يف خمازينهم االحتياطية
•  موقع املناطق امللغومة و�أنواع الألغام
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يطلب من الدول الأطراف الإبالغ عن:
•  و�ضع الربامج اخلا�صة بتدمري املخازين االحتياطية
•  �أنواع الألغام والذخائر العنقودية املدمرة من املخازين االحتياطية
•  التدابري امل�أخوذة لإبالغ ال�سكان مبخاطر الألغام والذخائر العنقودية
•  �أي م�س�ألة �أخرى ،طوعية ،كالتمويل واعتبارات اجلن�سني
تلزم اتفاقية الذخائر العنقودية الدول الأطراف ب�إعداد تقارير التنفيذ الوطني ملوجبات االتفاقية.
ويت ��م تي ��ومي هذه التقارير ورفعه ��ا �سنوي ًا �إىل الأمني الع ��ام .وتت�ضمن اتفاقي ��ة الذخائر العنقودية
مطال ��ب ب�ش�أن جمع البيانات املتعلقة مب�ساع ��دة ال�ضحايا ،لذا ومبوجب هذه االتفاقية تلتزم الدول
الأطراف ببذل كل اجلهود جلمع البيانات املهمة املتعلقة ب�ضحايا الذخائر العنقودية.

املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام
ت�شدد املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام اخلا�صة ب�إدارة املعلومات ( )IMAS 5.10على
احلاجة �إىل �إدماج كل مالمح الأعمال املتعلقة بالألغام حتى ت�صبح كل املبادرات مدجمة وتفاعلية
وداعم ��ة بع�ضها للبع�ض الآخر .وال ب ��د ملركز الأعمال املتعلقة بالألغام م ��ن جمع املعلومات املتعلقة
بالأمور التالية:
•  الأعمال املتعلقة بالألغام
•  الذخائر العنقودية وخملفات احلرب القابلة لالنفجار
•  التوعية مبخاطر الألغام /الذخائر غري املتفجرة والذخائر العنقودية
•  م�ساعدة ال�ضحايا
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حتدد املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام اخلا�صة ت�سليم الأرا�ضي ()IMAS 7.10احلد
الأدن ��ى من متطلبات جمع البيانات يف خ�ل�ال عمليات امل�سح والتطهري .وتن�ص على �ضرورة التزام
ت�سجل� ،إىل جان ��ب مناطق اخلطر امل�شتبه به ��ا واملناطق امل�ؤك ��د خطورتها ،الأمور
املنظم ��ات ب� ��أن ّ
التالية:
•  ما وجد و�أين ومتى
•  ما مت القيام به و�أين ومتى
تن�ص هذه املعايري �أي�ض ًا على �ضرورة التزام منظمات مكافحة الألغام بت�سجيل الأمور التالية ،عند
اكت�شاف �أي ج�سم خطر:
•  نوع الذخرية (ب�أدق ما ميكن)
•  موقع اجل�سم (ب�شكل مطلق وبالن�سبة للأج�سام الأخرى)
•  العمق الذي مت اكت�شافه فيه
•  و�ضع اجل�سم

حتديات �إدارة املعلومات
ت�شه ��د �إدارة املعلوم ��ات حتدي ��ات عديدة ت ؤ�ث ��ر على مو�ضوعي ��ة التقارير املطلوب ��ة مبوجب اتفاقية
الأ�سلحة التقليدية ،ومعاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد ،واتفاقية الذخائر العنقودية ،ود ّقتها:
تقارير حول عدد الألغام ،وحقول
 -1تن�ص معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد على �إعداد
ٍ
الألغ ��ام واملناطق املطهرة ،بحيث ي�صعب وجود بيانات �أ�سا�سية جيدة حول التلوث والتقدم
املحرز يف عمليات التطهري.
�ات خمتلفة للتطهري .فقد
 -2يق ��ام يف بع�ض احلاالت الع ّد مرت�ي�ن عندما يتم ا�ستخدام تقني � ٍ
تت ��م تغطي ��ة الأر�ض نف�سها من مق ��اول لإزالة الألغام يدوي ًا وم ��ن كالب ك�شف الألغام .ويف
العاملي ،ثمة احتمال كبري يف
حال تطابق عدد الأمتار املربعة للتطهري يف كل من تقريري
نْ
�إدخال معلومات مربكة �إىل قاعدة البيانات.
 -3ترتب ��ط م�س�ألة أ�خ ��رى ،كماهية البيانات الواجب جمعها وكيفية �إع ��داد التقارير ،باتفاقية
الذخائ ��ر العنقودي ��ة التي تلزم الدول الأط ��راف «بجمع البيانات املهم ��ة واملوثوقة املتعلقة
ب�ضحاي ��ا الذخائر العنقودي ��ة» .ت�ضم هذه االتفاقي ��ة يف حتديدها لهوي ��ة ال�ضحية «�أفراد
الأ�س ��رة» مثري ًة بذلك الت�س ��ا�ؤالت حول هوية الأ�شخا�ص املفرت� ��ض عدّهم .ويف العديد من
البلدان تتو�سع بع�ض العائالت حتى ال تعد �أ�سرة نووية تقليدية ،مما ي�ؤدي �إىل ح�ساب عدد
ال�ضحايا بطريقة ملتب�سة وغري موحدة.
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يتطل ��ب االمتثال �إىل �إدارة املعلومات ومطال ��ب �إعداد التقارير اخلا�صة باملعاهدات املطبقة ،عناي ًة
كب�ي�رة لتنظر يف ماهية البيانات املطلوبة ،وكيفية حتديده ��ا ،وكيفية جمعها والإبالغ عنها .وتقوم
الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام عل ��ى �إدارة املعلومات ،وذل ��ك يف كل نواحي عمله .وتعت�ب�ر �إدارة جودة
وتنا�سق البيانات واملعلومات �صعب ًة� ،إ ّال �أنها مهمة جد ًا.

اخلامتة
تط ّب ��ق الأعمال املتعلق ��ة بالألغام يف �سياقٍ من املواد القانونية الدولي ��ة الوا�ضحة واملعايري املتقدمة
لل�سيا�س ��ة العامة .وتت�صل ه ��ذه الأعمال مبيادين �أخرى من الن�شاط ��ات الرامية �إىل حت�سني الأمن
الب�شري.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن بع�ض اجلهات الفاعلة يف ميدان الأعمال املتعلقة بالألغام اعتربت امل�صطلح
امل�ستخ ��دم �أي «�أعم ��ال متعلق ��ة بالألغام» مق ّيد ًا جد ًا .ل ��ذا ت�صف اللجنة الدولي ��ة لل�صليب الأحمر
الأعم ��ال املتعلقة بالألغام والذخائر املتفجرة على �أنه ��ا معاجلة «�أ�سلحة التلوث» كجزء من مهمتها
49
يف حماية املدنيني من �آثار النزاع امل�سلح.
وت�ش ��كل كل م ��ن معاهدة حظر الألغام امل�ض ��ادة للأفراد واتفاقية الذخائ ��ر العنقودية منوذج ًا بينّ
كيفي ��ة تق ��دم املجتم ��ع امل ��دين يف مناطق جديدة ملعاجل ��ة االنت�شار غ�ي�ر املنظم ،و�س ��وء ا�ستخدام
الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة ،وا�ستعمال الأ�سلحة املتفجرة وخملفات احلرب ال�سامة.
موجبات قانونية ،ت�ستمر املعاي�ي�ر الدولية يف ن�شرها للممار�سات الف�ضلى
يف ح�ي�ن ت�ضع املعاهدات
ٍ
حول كيفية تلبية هذه املوجبات ب�شكل فعال وفعلي.
وع ��رف املجتمع الدويل من الأعمال املتعلقة بالألغام �أهمية الت�سجيل املنتظم وجمع الأدلة املت�صلة
بال�ضرر الب�شري الناجت عن ا�ستخدام خمتلف انواع الأ�سلحة .لذلك ي�شكل حتليل البيانات اخلطوة
الأبرز لو�ضع �أ�سا�سات ال�سيا�سات اجلديدة من قبل الدول وغريها من اجلهات الفاعلة.
أغرا�ض �إن�سانية تغ�ّيررّ ات بارزة يف ال�سن ��وات الثالثني
كم ��ا �شه ��د الإطار القان ��وين لنزع ال�س�ل�اح ل ٍ
الأخ�ي�رة .فتبدل املعايري من عملي ��ة نزع ال�سالح حم�ض �إىل عملية ته ��دف �إىل حماية �أمن الدول،
و�صو ًال �إىل مراعاة الأغرا�ض الإن�سانية من خالل حظر ال�سالح الفردي واملطالبة بتدابري �إ�صالحية
ملنع وتخفيف معاناة املدنيني الناجتة عن ا�ستخدام هذه الأ�سلحة.
تراكمت ،يف هذه الفرتة ،الأدلة الدولية املتعلقة بالأخطار املتفجرة و�أنواع �أخرى من العنف امل�سلح،
كما ظهرت تفاهمات جدية -بانت يف كل من القواعد القانونية الدولية واملعايري اجلديدة.
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التنفي ��ذ يف  3أ�ي ��ار /ماي ��و  ،2008وفق ًا للم ��ادة ( )1( 45عل ��ى الإنرتنت) .متوف ��ر عل ��ىhttp://www.ohchr.org/EN/:
(HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspxاطل ��ع علي ��ه يف  25حزيران(يوني ��و)
)2013
  اللجن ��ة الدولي ��ة لل�صلي ��ب الأحمر (ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر  )2013حتديد ومعاجل ��ة التحديات لتطبي ��ق املادة  4من
الربوتوك ��ول اخلام� ��س التفاقية الذخائ ��ر العنقودية ،تقرير اجتماع اخل�ب�راء املعقود من قبل اللجن ��ة الدولية لل�صليب
الأحمر يف العام 2012
  اللجن ��ة الدولية لل�صليب الأحمر .الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام (على الإنرتنت) .متوفر علىhttp://www.icrc.org/eng/ :
(what-we-do/other-activities/mine-action/overview-mine-action.htmاطلع عليه يف  25حزيران(يونيو) .)2013
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�إدارة برامج الأعمال
املتعلقة بالألغام

الف�صل الرابع

الق�سم الثاين :الأعمال املتعلقة بالألغام املو�ضوعة قيد املمار�سة

الر�سائل الرئي�سة
•  تعت�ب�ر �إدارة اجل ��ودة يف الأعمال املتعلقة بالألغام و�سيل ��ة ل�ضمان فعالية املنظمات
وحت�سينها.
•  ت�سل ��ط �أنظم ��ة الإدارة القائمة على النتائج ال�ضوء عل ��ى �أهمية اللجوء �إىل الطرق
املنا�سبة لتحقيق الأهداف املن�شودة يف القطاع غري الربحي.
•  تعط ��ي �إدارة املعلوم ��ات �إىل املديري ��ن الإثباتات الالزمة لأخذ ق ��رارات مدرو�سة،
ولإتاحة املجال لإدارة اجلودة وتطبيق �أنظمة الإدارة القائمة على النتائج.
•  �إدماج اعتبارات اجلن�سني والتنوع يف الإدارة ،الت�أكد من �إمتام حتليل �شامل ودقيق
ّ
لالط�ل�اع عل ��ى اال�سرتاتيجية ،وتخطيط وتنفيذ برنامج الأعم ��ال املتعلقة بالألغام
الذي قد ي�أتي بفوائدة كبرية.

ّ
امللخ�ص
يف التجارة ،ي�شار �إىل الإدارة على �أنها العن�صر الذي ي�ؤهل �آالف الأ�شخا�ص ذوي امل�ؤهالت واملعرفة
هدف م�شرتك� .أما الإدارة احل�سنة فتف ّعل نق ��اط قوة ه�ؤالء الأ�شخا�ص وتعو�ض عن نقاط
لتحقي ��ق ٍ
�ضعفه ��م ،كما تعزز التنمية امل�ستم ��رة لقدراتهم واالبتكار على امل�ست ��وى ال�شخ�صي ،وعلى م�ستوى
فري ��ق العم ��ل ،واملنظمات واملجتمع .ل ��ذا البد للمديري ��ن ذوي اخلربة من الرتكي ��ز على الأهداف
واال�سرتاتيجيات الطويلة الأمد للو�صول �إىل ذلك.
�دات وطرق ًا للرتكيز على ج ��ودة اخلدمات املنج ��زة ومدى �إر�ضاء
ت�ض ��م �أنظم ��ة �إدارة اجلودة مع � ٍ
«عمالئه ��ا» .قد ال يكون العميل هو نف�سه امل�ستفيد يف القطاع اخلا�ص من الأعمال املتعلقة بالألغام،
ل ��ذا ق ��د يبدو مفهوم كلمة «عميل» معقد ًا يف هذه احلالة .ت�سلط �أنظمة الإدارة القائمة على النتائج
ال�ضوء على �أهمية اللجوء �إىل الطرق املنا�سبة لتحقيق الأهداف املن�شودة يف القطاع غري الربحي،
وتركزعل ��ى م�ساهمة املنظمة املعنية يف حتقيق النتائ ��ج املرغوبة (احل�صائل والآثار) ،فال تقت�صر
على ت�سليم النواجت.
تعطي �إدارة املعلومات �إىل املديرين الإثباتات الالزمة لأخذ قرارات مدرو�سة حول:
•  �إتاحة املجال لإدارة اجلودة وتطبيق �أنظمة الإدارة القائمة على النتائج.
•  �إب�ل�اغ الإدارة عن التقدم املح ��رز ،و�صف �أهداف الأداء ،تقدمي التفا�صيل حول العمل املنجز
والعمل املتبقي ،بيان ما �إذا مت حتقيق احل�صائل املطلوبة ،وامل�ساعدة على خلق �إمكانية �أكرب
لتوفري الآثار الإيجابية.
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•  ت�سليط ال�ضوء على النجاحات املحققة واملناطق املعنية بالإنتاجية والفعالية والكفاءة.
تف�ض ��ي �إدارة املعلوم ��ات �إىل إ�ج ��راء حت�سين ��ات با�ستم ��رار م ��ن خ�ل�ال تف ّهم خ�صائ� ��ص امل�شاكل
اخلا�ص ��ة بالأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام ،و�أداء الأ�شخا�ص وامل ��وارد والأنظمة عن ��د اال�ستجابة لتلك
امل�شاكل.
وتتطل ��ب كل م ��ن �إدارة اجل ��ودة واملعلومات و�أنظم ��ة الإدارة القائم ��ة على النتائج م ��وارد وجهود ًا
والتزام� � ًا� ،إال �أنه ��ا توف ��ر الهيكية واملب ��ادئ والإج ��راءات التي ت�ؤه ��ل املنظمات لتحدي ��د �أهدافها
وحتقيقه ��ا ب�ش ��كل ف ّع ��ال .وه ��ي تع ��زز �أي�ض� � ًا ال�شفافي ��ة وامل�ساءل ��ة عن ��د حمارب ��ة ع ��دم الكفاءة
والف�ساد.
وق ��د ت�ؤثر الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام يف اجلن�سني ويف التنوع يف املجتمعات من خالل طرق خمتلفة.
وال ب ��د م ��ن �إدماج اعتب ��ارات اجلن�سني والتن ��وع يف الإدارة ،م ��ن خالل �إمتام حتلي ��ل �شامل ودقيق
ّ
لالط�ل�اع على ا�سرتاتيجية ،وخطة وطريقة تنفيذ برنامج الأعمال املتعلقة بالألغام .وبهذه اخلطوة
يتم الت�أكد من حتديد الأولويات ال�صحيحة ومن �أن البيانات املتعلقة باجلندر والتنوع عند الطاقم
العامل يف الربنامج هي الأف�ضل لتنفيذ الفعال.

الإدارة اال�سرتاتيجية
الهيكل امل�ؤ�س�سي وتنمية القدرات
ما هو الهيكل امل�ؤ�س�سي؟
ي�شري الهيكل امل�ؤ�س�سي �إىل الأمور التالية اخلا�صة بالربنامج الوطني للأعمال املتعلقة بالألغام:
•  كيفي ��ة تنظيمه (�أي كيفية ارتباط خمتلف اجلهات الفاعلة يف هذا الربنامج بع�ضها بالبع�ض
الآخر)
•  كيفية ارتباطه مبيادين �أخرى ومنها:
◄   امليدان احلكومي
◄   امليدان الدويل
◄   امليدان املجتمعي املحلي
◄   امليدان ال�سوقي
ويف كل م ��ن احلال�ي�ن ،يح ��دد �سل ��وك كل م ��ن اجله ��ات الفاعل ��ة يف الربنام ��ج ويف امليادي ��ن
الأخ ��رى م ��ن قب ��ل امل�ؤ�س�س ��ات (القوان�ي�ن ،املعاي�ي�ر ،الأنظم ��ة ،القواع ��د) الت ��ي ت�ض ��ع «قواع ��د
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اللعب ��ة» وبالت ��ايل احلواف ��ز (املكاف� ��آت والعقوب ��ات� ،آلي ��ات لنف ��اذ الإ�ضافي ��ة) الت ��ي تواجهها كل
جهة.
يظه ��ر الر�سم اخلام�س بع� ��ض العنا�صر التي مت النظر فيها عند حتلي ��ل االحتماالت الواردة لو�ضع
الهي ��كل امل�ؤ�س�س ��ي اخلا�ص بالربنامج الوطن ��ي للأعمال املتعلقة بالألغام .وقد يب ��دو بع�ضها وا�ض ٌح
وبع�ضه ��ا الآخ ��ر �أكرث تعقيد ًا؛ ل ��ذا يتطلب �إن�شاء الروابط ب�ي�ن الأعمال املتعلق ��ة بالألغام وامليادين
الأخرى تفكري ًا عميق ًا ودقيق ًا.
غالب� � ًا ما تن�ش� � أ� برامج الأعم ��ال املتعلقة بالألغام بعد خ ��روج البالد من الن ��زاع ،بحيث تعترب هذه
املرحلة الأكرث دينامية ،يف حني ت�شهد تغيريات �سريعة يف ال�سيا�سة واالقت�صاد واحلياة االجتماعية-
الثقافية والكثافة ال�سكانية ،وكذلك يف حجم امل�شاركة الدولية ونقاط تركيزها.
وال بد من التعرف �إىل الدوافع التي �أدت �إىل تلك التغيريات يف هذه املرحلة ،لذا مت ت�سليط ال�ضوء
على ثالث منها:
•  التق ��دم يف عملي ��ة ال�سالم هو �أمر حا�سم بحد ذاته لكل الأن�شط ��ة ،مبا فيها الأعمال املتعلقة
بالألغام.
•  الروابط بني هيكليات احلكومة الر�سمية واملجتمعات املحلية .وغالب ًا ما يقطع النزاع العالقة
بني احلكومة واملجتمعات يف بع�ض �أنحاء البالد ،فتعود وت�أخد وقت ًا لإعادة �إن�شائها بعد �إعالن
ال�س�ل�ام .وحت ��ى �إمتام �إعادة ترميم هذه العالقات ،تع ��اين احلكومة من نق�ص يف املعلومات
والق ��درات والثقة� ،أحيان ًا ،بينها وبني الكثري من املجتمع ��ات املت�أثرة بالنزاع .وعلى الروابط
�أن تتفه ��م االحتياج ��ات املحلية و�إن�شاء الأولويات وتقدمي اخلدم ��ات العامة للأعمال املتعلقة
بالألغام على الأخ�ص .وت�ؤدي اجلهات الفاعلة يف الربنامج العامل يف مناطق مت�أثرة بالنزاع
(املنظم ��ات غري احلكومية املحلية والدولية والأمم املتحدة) دور ًا مهم ًا يف تقدير احتياجات
املجتمع ،وو�ضع الأولويات وتقدمي اخلدمات.
•  كل العالق ��ة القائمة بني احلكوم ��ة واملجتمع الدويل ،عند �إعالن ال�س�ل�ام ويف مرحلة ما بعد
الن ��زاع مبا�شرة ،حتث القيود املفرو�ضة على الق ��درات واملوارد املالية احلكومة على الرتكيز
على بع�ض امل�سائل ذات الأهمية ال�شاملة ،مف�سح ًة املجال �أمام املجتمع الدويل لتوليّ معاجلة
م�سائ ��ل �أخرى ،مبا فيها الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام .ومن الطبيعي �أن يكون هذا الو�ضع م�ؤقت ًا
بحيث تعاود احلكومة الت�أكيد على «و�ضع يدها»على كل امل�سائل ،فور ت�سوية احلاالت الطارئة
يف مرحلة ما بعد النزاع ،كما ت�شهد القدرات احلكومية منو ًا ملحوظ ًا.
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 تنمية القدراتدع

One of the key concerns regarding mine action is the development of local capacities.
International
notلdevelop
and organisations
تعمل
 ل.بالألغامactors
املتعلق ��ةdoأعمال
املنوطة باlocal
م ��اتcapacities:
 اأبرز الهتماlocal
�ة اأحدpeople
� القدرات املحلي
تعت ��رب تنمية
develop local capacities, and international actors support their efforts. Understanding
املحلية
اجله ��ات الفاعل ��ة الدولية عل ��ى تنمية الق ��درات الوطنية بحيث يق ��وم الأفراد واملنظم ��ات
the dynamic environment, and drivers of change that shape the environment,
،ت�صكلها
التغيريات التي
الدينامية
تفهم البيئة
ومن املهمmeets
.اجلهات
بدعم من
بتنميتها
is important
to ensureودوافع
that the
mine action
architecture
the تلك
special
requirements
بعد
ما
للمرحلة
�ة
�
ص
�اخلا
واملتطلبات
تتوافق
�ام
�
غ
أل
ل
با
املتعلقة
أعمال
ل
ا
�ة
�
ي
بن
أن
ا
من
أكد
ا
الت
به ��دف
of the immediate post-conflict period, but also adapts as the context evolves.

. وبهدف التك ّيف مع ال�صياقات املتبدّلة،النزاع الفورية

Such understanding is also critical in planning support for capacity development.
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 ويف،اجله ��ات الفاعل ��ة دورا اأ�صا�صيا يف حتديد املوؤهالت الالزمة ل� �الإدارة التقنية واإدارة العمليات
designing the procedures, and helping to get a programme up and running.

. وامل�صاعدة على و�صع برنامج وت�صغيله، وو�صع الإجراءات،توفري التدريبات
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وبرزت هذه القدرات يف تن�سيق الربنامج الوطني و�إن�شاء عالقات مهنية فعالة مع امليادين الأخرى.
ولذا ال بد من �أن يت�أقلم برنامج الأعمال املتعلقة بالألغام مع الرتتيبات امل�ؤ�س�سية الوا�سعة يف البالد،
مبا فيها:
•  �إطار العمل القانوين الذي يحدده الد�ستور و�أي قانون �آخر
•  تق�سيم امل�س�ؤوليات على الوزارات وعلى خمتلف امل�ستويات احلكومية
•  الأنظمة الوطنية للتخطيط وامليزانية
•  دور امل�ؤ�س�سات الأمنية (اجلي�ش ،ال�شرطة ،احلماية املدنية)
•  املجتمع املدين
وغالب� � ًا ما يك ��ون طاقم الأعمال الدولية ملكافح ��ة الألغام من قليلي اخلربة يف ه ��ذه امليادين ،ولذا
�ال» من القدرات
عل ��ى اجلهات الفاعلة تف ّهم ه ��ذه امل�س�ألة .ويعتمد التق ��دم نحو تنمية «م�ستوى ع � ٍ
ن�ص خطط لتنمية
عل ��ى قيادة املديرين واخل�ب�راء املحليني .وبذلك يتفادى امل�ست�ش ��ارون الدوليون ّ
الق ��درات ،وبخا�ص ٍة لقدرات «امل�ستوى العايل»؛ لذا فهم يعملون على ت�شجيع امل�س�ؤولني عن الأعمال
الوطنية ملكافحة الألغام على ن�ص خطة لتنمية القدرات اخلا�صة ببالدهم ،وعلى حتديد �أولوياتهم
يف امل�شاركة الدولية.
1

و�ضع الأولويات

تو�ض ��ع الأولويات للت�أكد من تعيني امل ��وارد النادرة للم�سائل الأكرثة عجل ��ة و�أهمية ،كما �أنها تو�ضع
لتق ��دمي أ�ك�ب�ر قيمة ممكنة ،نظ ��ر ًا للموارد املتوف ��رة .2ومن املتف ��ق عليه �أن قيم ��ة برنامج الأعمال
املتعلقة بالألغام تكمن يف مدى تعزيز الأهداف 3التالية:
-1
-2
-3
-4

�إنقاذ الأرواح والأطراف
النمو االقت�صادي
احلد من الفقر
االمتثال للمعاهدات والقواعد الدولية

ويتطل ��ب التعزيز الفعال لكل من هذه الأهداف معلومات جيدة عن موقع الألغام/خملفات احلرب
معلومات اجتماعي ��ة -اقت�صادية
القابل ��ة لالنفج ��ار وطبيعتها .وتتطل ��ب الأهداف الثالث ��ة الأوىل
ٍ
كالدميوغرافية والأمناط االقت�صادية القائمة ،اخلطط التنموية املحلية والوطنية ،طرقات الهجرة
املو�سمي ��ة للرعاة ،وغريها من املالمح اخلا�صة بكل دول ��ة .ي�ساهم حتديد موقع التلوث يف الإ�شارة
املعلومات االجتماعية -االقت�صادية فت�ساعد على حتديد
�إىل املناطق التي �ستحتاج �إىل تطهري� ،أما
ٍ
�أي منطقة �ستحتاج �أو ًال �إىل التطهري (و�إىل تفا�صيل �أكرث).
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ل ��دى الكث�ي�ر من اجلهات العامل ��ة يف مكافحة الألغ ��ام اخلربة الكافي ��ة لو�ضع الأولوي ��ات ال�سليمة
فيم ��ا يخ� ��ص املوارد املتاح ��ة لها مبا�ش ��ر ًة .كذلك لدى دائ ��رة الأمم املتحدة للإج ��راءات املتعلقة
بالألغام اخل�ب�رة الوا�سع ��ة لو�ضع �أولويات لدع ��م حفظ ال�سالم وبرامج اال�ستق ��رار .فعلى ال�صعيد
الوطن ��ي ،ل ��ن يقدم برنامج الأعمال املتعلقة بالألغام �أي قيم ��ة مالية وافية �إذا عملت كل وكالة على
و�ض ��ع �أولوياتها على حدة .فتلك هي احلال مهم ��ا كانت �آليات و�ضع الأولويات يف الوكاالت الفردية
جيدة.
ق ��د ي�ساعد التن�سيق بني الوكاالت الفردية �إىل ح ��د كب ٍري� ،إال �أنه من ال�ضروري اللجوء �إىل منهجية
منظم ��ة كالنظام الوطن ��ي لتحديد الأولويات لدع ��م الربنامح الوطني للأعم ��ال املتعلقة بالألغام.
و ُيعم ��ل به ��ذا النظ ��ام ل�ضمان توزيع امل ��وارد املتوف ��رة ب�شكل منا�س ��ب على خمتلف �أنح ��اء البالد،
واملنظم ��ات ،و»ركائز» �أعم ��ال مكافحة الألغام ،وعلى العمليات احلالي ��ة والإ�ستثمارات يف القدرات
امل�ستقبلية.
وعل ��ى ال�سلطات الوطني ��ة ،بالتن�سيق مع اجلهات املانحة الدولية ،الت�أكد م ��ن �أن كامل املوارد توزع
ب�شكل منا�سب وفق ًا للن�سبة املمنوحة لكل من:
•
•
•

�إنقاذ الأرواح والأطراف
الإ�ستثمارات الداعمة للتنمية (كالبنية التحتية)
تعزيز احلد من الفقر (كتطهري املناطق ا�ستعداد ًا لعودة الالجئني وغريهم من النازحني)

ول ��دى ال�سلطات الوطني ��ة ،باالتن�سيق مع اجله ��ات املانحة الدولية� ،صالحي ��ة توفري اجلزء الأكرب
م ��ن تدفق امل ��وارد �إىل املناطق الأكرث حاجة� .إ ّال أ�ن ��ه من املمكن العودة �أحيان� � ًا �إىل املكتب ،ومقره
العا�صمة ،للح�صول على املعلومات املف�صلة ال�ضرورية لتحديد ماهية املهام التي ال بد من تنفيذها
�أو ًال .4وم ��ن املف�ض ��ل �أن ت�شه ��د الق ��رارات املتعلق ��ة ب�أولويات امله ��ام المركزية معين ��ة حتى تعك�س
االحتياجات والأف�ضليات املحلية.

فعالية املعونات والأعمال املتعلقة بالألغام
تث ��ار م� أس�ل ��ة فعالية املعونات نتيجة احلاجة �إىل ال�سلطات الوطني ��ة ،باالتن�سيق مع اجلهات املانحة
الدولي ��ة ،للت أ�ك ��د من �أن كامل امل ��وارد املتاحة للأعم ��ال املتعلقة بالألغام توزع ب�ش ��كل منا�سب وفق ًا
لربنامج وا�سع النطاق .وقد و�ضع �إعالن باري�س لعام  5،2005املوافق عليه من قبل اجلهات املانحة
الدولية ،املبادئ الأ�سا�سية لفعالية املعونة ،وهي:
•  امللكي ��ة :ت�ضع الدول املتط ��ورة ا�سرتاتيجياتها اخلا�صة للحد من الفق ��ر وحت�سني م�ؤ�س�ساتها
ومعاجلة الف�ساد.
• املواءمة :ت�ؤيد الدول املانحة هذه الأهداف وت�ستخدم الأنظمة املحلية
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• التن�سيق :تن�سق الدول املانحة الإجراءات وتب�سطها وم�شاركة املعلومات لتفادي التكرار
•  حتقيق النتائج :حتول الدول النامية واجلهات املانحة تركيزها �إىل النتائج التنموية التي يتم
قيا�سها فيما بعد
• م�ساءلة م�شرتكة
ومنذ ذلك الوقت� ،أ�صبحت االجتماعات الرفيعة امل�ستوى تعقد يف �أكرا ( )2008وبو�سان ()2011
لتق ��دمي جدول الأعم ��ال اخلا�ص بفعالي ��ة املعونات .وقام ع ��دد من حكومات ال ��دول املت�ضررة من
الألغام ب�إن�شاء �آليات خا�صة بها لتعزيز فعالية املعونات .كما تظهر الأعمال املتعلقة بالألغام بو�ضوح
يف عدد الب�أ�س به من احلاالت.
تب ��ذل ه ��ذه اجله ��ود �أ�ص ًال لالنتقال م ��ن حالة ت�ضع ال ��دول املانح ��ة فيها ا�سرتاتيجيته ��ا اخلا�صة
للدول ��ة �أو للأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام� ،إىل حالة اخ ��رى تكون الدول امل�ستفي ��دة منها (احلكومات،
والربملانات واملجتمع املدين) مبوقع قيادة .ويف ما يتعلق بالأعمال املتعلقة بالألغام ،تتوىل احلكومة
م�س�ؤولي ��ة ن�ص ا�سرتاتيجية وطنية واحدة (م�ستبدل ًة بذل ��ك اال�سرتاتيجات العديدة املو�ضوعة من
قبل اجلهات املانحة) ،والتن�سيق مع كل الأطراف لتنفيذها .وينطوي التن�سيق على و�ضع الأولويات
والعم ��ل مع اجلهات املانحة على نظ ��ام ر�صد وتقييم م�شرتك ملتابعة التقدم ،وذلك عرب بذل جهود
على امل�ستوى الوطني ويف تطبيق الربنامج.

االنتقال وامللكية الوطنية
يتب ��ع املجتمع الدويل املب ��د�أ القا�ضي ب�أن امل�س�ؤولية النهائية عن لألغ ��ام الأر�ضية وخملفات احلرب
القابل ��ة لالنفجار تقع على عات ��ق الدول التي يقع التلوث �ضمن اخت�صا�صه ��ا .وقد مت التعرف على
ه ��ذا املبد أ� واعتماده ،حتى م ��ن قبل القانون الدويل ،منذ وقت طويل .وق ��د عملت الدول املت�ضررة
واملجتمع الدويل على الأمور التالية:
•
•
•
•

تعزيز امللكية الوطنية
ا�ستخدام �أ�ساليب قد تكون م�ستدامة
بناء الكفاءة والقدرة
االلتزام باملعايري الدولية واملمار�سات اجليدة

اختلفت منهجي ��ات النقل واختلطت النتائج،وهناك توجيهات حمدودة حول كيفية تخطيط وتنفيذ
هذا االنتقال للربامج املتعلقة بالألغام التي تديرها الأمم املتحدة �إىل ملكية وطنية كاملة.
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ما هي امللكية الوطنية؟
يف ع ��ام � ،2005أن�ش�أ �إع�ل�ان باري�س «امللكية الوطني ��ة» كمبد�أ �أ�سا�سي لفعالي ��ة املعونات� ،إذ
«تق ��وم الدول الأطراف مبمار�س ��ة الإدارة الفعالة على �سيا�سته ��ا وا�سرتاتيجياتها التنموية،
وبتن�سي ��ق �أعمالها التنموي ��ة» .ويكمن حجم ه ��ذه امللكية يف ا�سرتاتيجي ��ة احلكومة التنموية
الت�شغيلي ��ة مقرونة مبواءمة الدول املانحة عليه ��ا .وقد مت التو�سع يف مفهم امللكية يف لقاءات
دولي ��ة الحق ��ة حيث مت االعرتاف بدور اجله ��ات التنموية الفاعلة الأخ ��رى كاملجتمع املدين،
الربملانات واحلكومات املحلية.
ؤوليات،
فامللكي ��ة لي�س ��ت مبفهوم ب�سي ��ط �أو �سهل القيا� ��س� ،إمنا هي جمموع ��ة حق ��وقٍ وم�س� ٍ
ومنها:
•

حق حتديد مدى احلاجة �إىل مبادرة معينة ،وطلب امل�ساعدة لدعمها

•

م�س�ؤولية القيام بالتزام ملمو�س

•

احلق يف ال�سيطرة على بع�ض املوارد املتوفرة واملنافع امل�ستحدثة

•

م�س�ؤولية حتديد ،مع اجلهات املانحة ،جناح مبادرة معينة ووجوب متابعتها

6

وبنا ًء عليه ،قد تظهر بع�ض الدول ملكية كبرية �أحيان ًا وملكية �أ�صغر يف �أحيانٍ �أخرى.

�إدارة النوعية و�أنظمة الإدارة القائمة
على النتائج
املقدمة
ته ��دف �إدارة اجل ��ودة يف برنام ��ج الأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام �إىل �إر�س ��اء الثقة عن ��د امل�ستفيدين،
والعاملني والهيئة الوطنية ملكافحة الألغام حول الإيفاء مبتطلبات التطهري واجلودة و�ضمان �سالمة
ا�ستخدام الأرا�ضي امل�س ّلمة.7
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وتعن ��ي «اجلودة « «الدرجة الت ��ي تفي فيها جمموعة من اخل�صائ�ص املالزم ��ة املطلبات املطلوبة».
ويكمن املبد�أ الرئي�سي يف �إدارة اجلودة بالرتكيز على �إر�ضاء «الزبون» �أو ًال.
عندما بد�أت الأعمال احلديثة املتعلقة بالألغام ان�صب كل الرتكيز �إدارة اجلودة على الأرا�ضي التي
تخ�ض ��ع للتطهري� .أما اليوم فتو�سعت الإدارة لت�شمل كل نواحي ون�شاطات منظمات الأعمال املتعلقة
بالألغ ��ام ،وذلك للت أ�ك ��د من �أنه يتم حتقيق املبادئ الأ�سا�سي ��ة لإدارة اجلودة يف كل مراحل العمل،
ومنها �أخذ القرارات باال�ستناد �إىل �أدلة ،التح�سني امل�ستمر والرتكيز على الزبون.
أ�م ��ا يف املجال غري الربحي فمن ال�ض ��روري التفرقة بني الزبائن وامل�ستفيدين ،بحيث ميكن اعتبار
كليهم ��ا زبائ ��ن .وقد ي�صعب الربط بني ن ��اجت ن�شاطات مكافحة بالألغام ونتائ ��ج �أو�سع ،كتغيرّ عدد
ال�ضحايا .لذا ت�شكل منهجية الإدارة القائمة على النتائج و�سيل ًة ت�سهل تخطي هذه التحديات.

معايري للإجراءات املتعلقة بالألغام
تفي ��د املعاي�ي�ر الدولي ��ة للإجراءات املتعلق ��ة بالألغ ��ام � 07.30أن ك ًال من �إدارة اجل ��ودة والأعمال
املتعلق ��ة بالألغ ��ام تت�ألف من عدة عنا�ص ��ر كاالعتماد والر�صد والفح�ص بع ��د التطهري ،قد ال تكون
كلها �ضرورية لإر�ساء الثقة .كما وحتدد املتطلبات يف
ف�صول �أخرى من املعايري الدولية للإجراءات
ٍ
املتعلق ��ة بالألغام كم ��ا يف الف�صل  09.10عن تطهري الأرا�ضي ،الف�ص ��ل  09.11عن تطهري �ساحة
املعرك ��ة ،الف�ص ��ل  9.20ع ��ن التفتي� ��ش و�أخذ العين ��ات بعد التطه�ي�ر ،الف�صل  7.11ع ��ن ت�سليم
الأرا�ضي ،الف�صل  8:10عن امل�سح غري التقني والف�صل  8:20عن امل�سح التقني.
تعالج املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام� ،أ�ص ًال ،الأرا�ضي «املطهرة» بطريقة خمتلفة عن
الأرا�ضي «امل�س ّلمة»� ،إ ّال �أن لكل الأرا�ضي امل�سلمة خ�صائ�ص مماثلة ال بد �أن تلتزم بها ،وهي :الت�أكد
ج�سم خطر م�ت�روك يف الأر�ض �أو يف باطنها عند ت�سليمها ،ومن خ�صائ�ص هذا
كلي� � ًا من غياب �أي ٍ
اجل�س ��م .ويكم ��ن التحدي يف �إر�ساء امل�ستوى عينه من الثقة بغ� ��ض النظر عن الطريقة التي �سلمت
بها الأر�ض� ،أكانت امل�سح غري التقني ،التقني� ،أو التطهري.

املنهجية التقليدية لإدارة اجلودة يف الأعمال املتعلقة بالألغام
ركزت التحدي ��دات والو�صف لإدارة اجلودة يف الأعمال املتعلقة بالألغام على ناجت واحد (الأرا�ضي
املطه ��رة) ،يقت�صر تطبيقها على ع ��دد �صغ ٍري من الأدوات الأ�سا�سية (اعتم ��اد ،الر�صد والفح�ص
بعد التطهري).
أويالت له ��ذه امل�صطلحات .وق ��د اقرتن م�صطلح �ضم ��ان اجلودة مب�صطلح
وحظ ��رت �أي�ض� � ًا �أي ت� ٍ
«الر�ص ��د» ،ومن ثم ا�ستخ ��دم للإ�شارة �إىل الزي ��ارات التفتي�شية امليدانية .أ�م ��ا م�صطلح « مراقبة
اجلودة» فطبق ب�شكل خا�ص على تفتي�ش الأرا�ضي املطهرة قبل ت�سليمها.
100

الف�صل 4

�أم ��ا الي ��وم ،فت�ش ��كل التحدي ��دات الأو�ض ��ح للم�ص ��طلحات والتطبيق ��ات الأو�س ��ع للمب ��ادئ
املذك ��ورة� ،أ�سا�س� � ًا لتطوي ��ر معاي�ي�ر �إدارة اجل ��ودة يف العدي ��د م ��ن ال ��دول واملنظم ��ات
وامل�ؤ�س�سات.
ويحدد م�ص ��طلح «�ض ��مان اجل ��ودة» «كجزءٍ من �إدارة اجل ��ودة يركز على �إر�س ��اء الثقة حول العمل
عل ��ى �إيف ��اء متطلب ��ات اجل ��ودة»� ،أو بب�س ��اط ٍة ه ��و «البناء النا�ش ��ط للج ��ودة والنج ��اح يف املنظمة
املعنية».
وغالب ًا ما ي�س ��تخدم م�ص ��طلح «الر�صد» للإ�شارة �إىل عملية مراقبة م�س ��تمرة للمنظمة ون�شاطاتها
معنى �أكرث دقة بحيث ي�ش�ي�ر �إىل
وتكوي ��ن ر�أي عنه ��ا� .أما يف قط ��اع التنمية في�أخد هذا امل�ص ��طلح ً
وظيفة م�س ��تمرة تعتمد على اجلمع املنظم للبيانات اخلا�ص ��ة مب�ؤ�ش ��رات حم ��ددة ،لتزويد الإدارة
والأط ��راف املعني ��ة مبعلوم ��ات عن امل�ش ��روع القائ ��م� ،أو الربنام ��ج �أو ال�سيا�س ��ة القائم ��ة ،مرفق ًة
مب�ؤ�شرات حول مدى التقدم وحتقيق النواجت والنتائج املقررة ،با�ستخدام الأموال املخ�ص�صة 8لهذه
الغاية .فريتبط الر�ص ��د �إذ ًا باملتابعة املنتظمة مل�ؤ�ش ��رات الأداء الرئي�سة �أكرث منه ب�إجراء الزيارات
التفتي�شية امليدانية.
ويح ��دد م�ص ��طلح»مراقبة اجل ��ودة» « كجزءٍ من �إدارة اجلودة يركز على �إر�س ��اء الثق ��ة حول �إيفاء
متطلب ��ات اجلودة»� ،أو بب�س ��اط ٍة هو « الت�أكد من �أن ما متلكه هو م ��ا تريده» .وتطبق مراقبة اجلودة
على تفتي�ش الأرا�ض ��ي ،ويف خالل العمليات التي تقوم بها املنظمات ،وذلك عند �إمكانية الت�أكد من
�إيفاء املنتجات للمتطلبات املقررة (ك�إمتام املتدربني لدوارتهم التدريبية ،والتقارير ،وقطع املعدات
املبتاعة).
لذا ي�أتي فهم امل�ص ��طلحات وتطبيق املبادئ مبنافع كبرية لكل ن�ش ��اطات مكافحة الألغام .وت�ضمن
ه ��ذه اخلط ��وة ات�س ��اق ًا بني ا�س ��تخدام ه ��ذه امل�ص ��طلحات وتطبيقه ��ا يف القطاعات وال�ص ��ناعات
الأخرى.
ولقد تطورت الأدوات التي لطاملا ا�ستخدمت لإر�ساء الثقة ،فهي تت�ألف من:
•  اعتم ��اد املنظم ��ات العامل ��ة والأط ��راف املنفذة .ويت ��م االعتماد م ��ن قبل مواط ��ن �أو مركز
للأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام تدي ��ره الأمم املتح ��دة ،يه ��دف �إىل الت�أك ��د �أن ل ��دى املنظمات
�إجراءات الت�ش ��غيل التي تطبقها لإيفاء متطلبات املعايري الوطني ��ة للأعمال املتعلقة بالألغام
موحدة.9
•  الر�صد (امل�شار �إليه ب�ضمان اجلودة) من خالل الزيارات التفتي�شية من قبل مركز للأعمال
املتعلقة بالألغام �أو نيابة عنه.
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◄   القيادة
◄   منهجية النظام
◄   منهجية العملية
◄   التح�سني امل�ستمر
◄   منهجية واقعية لأخذ القرارات
◄   عالقات املنفعة املتبادلة بني املوردين
ي ؤ�ث ��ر اعتم ��اد املبادئ واملعايري املعززة لإدارة اجلودة ب�ش ��كل كب ٍري على حت�س�ي�ن الفعالية ،والكفاءة
والثقة يف الأعمال املتعلقة بالألغام� .إ ّال �أن هذا االعتماد قد يبقى مقيد ًا ،لأنه يقت�ص ��ر على معاجلة
العملي ��ات والن�شاطات حتى ت�سليم املنتج .فالأ�سئلة التي ت ��دور حول ما �إذا كان ال�سكان املت�ضررون
ي�ستفي ��دون ،كنتيج� � ٍة للمنتج الذي تو�صلت �إليه عمليات الأمم املتح ��دة ،ال تقع يف نطاق اخت�صا�ص
الأنظم ��ة العادية لإدارة اجل ��ودة ال�صناعية ،بحيث تتطل ��ب �إدارة نتائج الأعم ��ال املتعلقة بالألغام
وتقنيات �إ�ضافية.
معدات
ٍ
ٍ

�أنظمة الإدارة القائمة على النتائج
�أنظم ��ة الإدارة القائم ��ة على النتائج هي نظ ��ام لإدارة الأداء عند تقدمي خدم ��ات عامة من خالل
امل�ساع ��دة الإمنائي ��ة الر�سمي ��ة (كالأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام)� .أما عن ��د بيع ه ��ذه اخلدمات �إىل
�سلع
وخدمات لإر�ضاء متطلباتهم اخلا�صة ،لذا
ٍ
القط ��اع اخلا�ص ،فيقوم الأفراد واملنظمات ب�شراء ٍ
فالعمي ��ل هو نف�سه «الزبون» و»امل�ستفيد»� .أما عند تق ��دمي اخلدمات العامة فقد يختلف الزبون عن
امل�ستفيد.
غالب ًا ما ال تكون هوية عميل برامج الأعمال املتعلقة بالألغام وا�ضحة� .أهو الزبون (�أي الذي يدفع،
�أوعلى الأغلب اجلهة املانحة)؟ �أم املواطنون (�أي امل�ستفيدون امل�ستهدفون)؟ �أو احلكومة امل�ستفيدة
(�أي امل�س�ؤولون عن القرار املتعلق مب�شكلة الألغام الأر�ضية)؟.
خدمات عامة وبخا�ص� � ٍة تلك املم ّولة من
وغالب� � ًا م ��ا ي�صعب حتديد ما ير�ضي العمالء عن ��د تقدمي
ٍ
املعون ��ات الإمنائية الر�سمية .لذا تق ��دم �أنظمة الإدارة القائمة على النتائ ��ج جمموع ًة �إ�ضافية من
املفاهيم واملعدات لتنفيذ �إدارة اجلودة عند وجود فئات خمتلفة من العمالء ينبغي �إر�ضا�ؤها.
تركز �إدارة اجلودة على نوعية املنتجات �أو اخلدمات التي تقدمها �أي منظمة (�أي النواجت) .وتقوم
�أنظم ��ة الإدارة القائمة عل ��ى النتائج بتو�سيع نط ��اق عملية الإدارة لت�شمل التغ�ّي(رّ ات (احل�صائل)
الناجتة عن تقدمي النواجت .كما �أنها ت�ساعد على معاجلة م�س�ألة فعالية الربنامج �أوامل�شاريع القائمة
للت�أكد من �أنه يحدث فرق ًا يف واقع الأحوال بد ًال من �أن يقت�صر على توفري اخلدمات واملنتجات.
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ي�ش ��كل قيا� ��س الأداء مكون ًا مفتاحي ًا م ��ن �أنظم ��ة الإدارة القائمة على النتائ ��ج� -أي عملية القيا�س
املو�ضوعي ��ة ملدى الت ��زام �أي وكال ٍة بالأه ��داف والأغرا�ض املعلنة ،وم ��دى ا�ستيفائها .وتنطوي هذه
العملية على:
•

تو�ضيح الأهداف واملوافقة عليها

•

اختيار امل�ؤ�شرات

•

مراقبة الأداء (جمع البيانات اخلا�صة بالنتائج)

•

حتليل و�إبالغ هذه النتائج املتعلقة بالأهداف

يعن ��ى قيا�س الأداء ،ب�شكل خا�ص ،ب�إنتاج بيان ��ات الأداء وتقدميها .ف�إدارة الأداء هي اال�سرتاتيجية
الأو�سع الهادفة �إىل حتقيق تغريات مهمة يف طريقة عمل الوكاالت احلكومية ،والرتكيز على حت�سني
نتائج
نظام ٍ
فعال لإدارة الأداء ،ي�شكل حتقيق ٍ
الأداء (حتقي ��ق نتائج �أف�ضل) كغاي� � ٍة �أ�سا�سية لها .يف ٍ
10
�أف�ضل وحت�سينات م�ستمرة مبنية على قيا�س الأداء ،الهدف الأ�سا�سي للعملية الإدارية .
وبهذا تظهر العالقة الوا�ضحة بني �إدارة اجلودة و�أنظمة الإدارة القائمة على النتائج .ويعنى قيا�س
الأداء بتقدي ��ر مدى تق ��دم التنفيذ وحجم النتائج املحققة� .أما قيا� ��س التنفيذ فيهتم مبدى امتثال
م�ساهم ��ات امل�ش ��روع ون�شاطاته للميزانيات ،وخط ��ط العمل واجلداول الزمين ��ة املو�ضوعة له .كما
يقوم قيا�س النتائج بالنظر يف مدى حتقيق النتائج املقررة.
تقا� ��س النتائج على ثالثة م�ستويات -الن ��واجت الفورية ،والنتائج الو�سطي ��ة ،والآثار الطويلة الأمد.
وت�ساعد هذه اخلطوة على بناء اتفاق يعني الأهداف وااللتزامات اخلا�صة بعملية قيا�س الأداء.11

�إدارة املعلومات
دور �إدارة املعلومات يف الأعمال املتعلقة بالألغام
ت�ش ��كل �إدارة املعلومات عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف كل الن�شاطات اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام .ال بل
ميك ��ن اعتبار ت�سليم الأرا�ضي بذاته ،عملية �إدارة معلومات ،بحيث تختلف هذه املرحلة عن حمطة
الإزال ��ة املادية �أو تدم�ي�ر الأجهزة عند اكت�شافها .وتتمحور �أي خط ��و ٍة �أخرى حول جمع املعلومات،
و�سائل تقنية وغري تقني ��ة ،ومعاجلتها لدعم القرارات ال�صادرة ب�ش� ��أن هوية الأرا�ضي الآمنة
ع�ب�ر
ٍ
والأرا�ضي التي تتطلب املزيد من التفتي�ش/العمل عليها قبل ت�سليمها.
ومن هنا ،ف�إن كا�شف الألغام لي�س �إال �أداة جلمع املعلومات اخلا�صة بالأر�ض ،وذلك لدعم القرارات
ال�ص ��ادرة ب�ش� ��أن وج ��ود �أج�سام خط ��رة� ،أو�إمكانية اعتبارها �أر�ض� � ًا خالية من �أي ��ة �أخطار .وتقوم
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جوان ��ب �أخرى من الأعم ��ال املتعلقة بالألغام (امل�سح ،التوعية باملخاط ��ر ،م�ساعدة ال�ضحايا) على
معلومات موثوقة تعطي �صورة عامة عن امل�شاكل الواجب ح ّلها وعن التقدم املحرز حل ّلها.
توافر
ٍ
مبعلومات موثوقة
ته ��دف �إدارة املعلومات �إىل تزوي ��د �صانعي القرار يف منظمات مكافحة الألغ ��ام
ٍ
و�صحيح ��ة لبن ��اء قرارهم .ويت�صل ه ��ذا الهدف املعلن عن ��ه مبفهوم اتخاذ الق ��رارات املبنية على
الأدلة ،وهو �أحد �أبرز مبادئ �إدارة اجلودة.
ت�شم ��ل �إدارة املعلومات عملية حتديد متطلبات املعلومات با�ستمرار ،وجمع هذه املعلومات املطلوبة،
ومعاجلته ��ا ،وتقدميها يف الوقت املنا�سب لكل اجلهات املعني ��ة بالأعمال املتعلقة بالألغام .وت�ساهم
هذه املعلومات يف فهم الأمور التالية واتخاذ قرا ٍر ب�ش�أنها:
•

طبيعة التلوث ،وخ�صائ�صه ،وتوزيعه

•

�أداء املنظمات والربامج يف الرد على م�س�ألة التلوث

•

�آثار التلوث املرتتبة على ال�سكان املت�ضررين واملنظمات واحلكومات.

•

حاجات ال�سكان املت�ضررين ،ومطالبهم ،و�أولوياتهم

•

حتديد �أولويات العمل وتوزيع املوارد

•

التقدم املحرز يف االمتثال ملوجبات املعاهدة

وي�شكل فهم الغر�ض الذي ت�ستعمل من �أجله املعلومة ،هوية امل�ستفيد منها ،كيفية معاجلتها ،والنية
م ��ن ا�ستخدامه ��ا� ،أمر ًا مهم ًا لنجاح �أي نظ ��ام لإدارة املعلومات .وقد يحتاج ع ��دة م�ستخدمني �إىل
املعلوم ��ة نف�سه ��ا لتحقيق الغر�ض عينه ،وقد ي�ؤث ��ر ذلك على د ّقة البيانات ،الوت�ي�رة وال�صيغة التي
جتم ��ع وتبلغ بها .ولي�ست �إدارة املعلومات م�س�ؤولية ق�س ��م �إدارة املعلومات الوحيدة ،فهذه امل�س�ؤولية
تق ��ع على م ��ن �سي�ستخدم املعلوم ��ة (ومن يج ��ب �أن يحدد متطلباته ��ا) ،ومن يجمعه ��ا (من يجب
االمتثال �إىل املتطلبات) ،ومن يخزنها ،يحميها ،يعاجلها وي�صنفها.
ت�ؤدي �إدارة املعلومات غري الفعالة �إىل �صنع القرارات بجهل مبني على احلد�س بد ًال من الأدلة .كما
مواقف
ويدع ��و عدم توافر املعلومات �صانعي القرار التخاذ ق ��رارات غري فعالة ،موجه ًا �إياهم نحو
ٍ
معلومات وافرة ،عدم القدرة
ح ��ذرة ال داعي لها .وهك ��ذا هي احلال بالن�سبة للجهل ،وعدم وج ��ود
ٍ
على تقييم الأداء ،التي تعوق ال�شفافية وتفتح �أبواب الف�ساد وعدم الكفاءة.
وغالب ًا ما تربز �إدارة املعلومات كمهم ٍة معزولة يف ق�سم تكنولوحيا املعلومات ،فتقت�صر على الأر�شفة وهو
مفه ��وم خاط ��ئ للغاية .ف�إدارة املعلومات �إذ ًا هي املهمة الأ�سا�سية ل�صانع القرار واملدير ،يف �أي مرحلة،
يف املنظمة وبخا�ص ٍة يف الأعمال املتعلقة بالألغام .فلكل من يتعامل مع هذه املعلومات دور ًا ي�ؤديه.
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ت�شج ��ع اجله ��ات املعني ��ة عل ��ى ا�ستخ ��دام البيانات املوج ��ودة يف قواع ��د البيانات وعل ��ى النظر يف
الأخطاء .ومن خالل الإدالء بر�أيها للم�س�ؤولني عن هذه القواعد ،متكن اجلهات ه�ؤالء من ت�صحيح
الأخطاء وتخطيط كيفية تفاديها يف امل�ستقبل ،يف دورة �إدارة املعلومات .و�إذا مل ت�ستخدم البيانات
�أو مل ي ��دىل ب�أي ر�أي ،تبقى الأخط ��اء على ماهي وتفقد اجلهات املعنية اهتمامها يف ا�ستخدام هذه
البيانات �أو جمعها ،مما يف�ضي �إىل حلقة مفرغة.
جتم ��ع البين ��ات لتحقيق غايات معينة ،ف� ��إذا مل تلبي هذه الغايات ي�سق ��ط النظام .ويعترب جمع كل
م ��ن الإدارة الت�شغيلية و�إدارة املعلومات كوجه�ي�ن لن�شاط واحد� ،أم ٌر
م�ستحب به يف برامج مكافحة
ّ
الألغ ��ام .وقد ن�شهد يف امل�ستقبل تركي ��ز ًا متزايد ًا على التفاهم امل�شرتك حول ترابط هذه الوظائف
و�ضرورة تفه ��م مديري الأعمال املتعلقة بالألغام لكل من املبادئ الثالثة (الإدارة الت�شغيلية� ،إدارة
اجلودة ،و�إدارة املعلومات) ،وتطبيقها يف خالل ت�أدية عملهم.

نظام �إدارة املعلومات ملكافحة الألغام ()IMSMA
بد أ� «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» بالعمل على و�ضع نظام �إدارة
املعلوم ��ات ملكافحة الألغام يف �أواخر الت�سعينات بهدف تزويد املجتمع املعني ق�ضايا الألغام مبفهوم
واح ��د �شامل لإدارة املعلومات� .أما الي ��وم ،فيتم ا�ستخدام نظام �إدارة املعلومات ملكافحة الألغام يف
أ�ك�ث�ر م ��ن  65بلد ًا .فهو بذلك ي�ش ��كل �أحد �إجنازت �أنظمة �إدارة املعلوم ��ات الأكرث جناح ًا يف �سياق
الأعمال املتعلقة بالألغام وال�سيما يف �سياقات �أو�سع للتنمية الإن�سانية وامل�ستدامة.
ولطامل ��ا نظر �إىل نظ ��ام �إدارة املعلومات ملكافحة الألغ ��ام على �أنه و�سيلة مرن ��ة و�سهلة الإ�ستعمال،
بحي ��ث عمل على دعم وت�شجيع تنمية قدرات م�ستخدميه من خ�ل�ال ار�ساء بداية �سهلة لهم يتبعها
اعتم ��اد لأداة دعم القرارات م�ستمرة التطور .ويعطي «مرك ��ز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام
للأغرا�ض الإن�سانية»
�شهادات للم�س�ؤولني عن هذا النظام مل�ستويات التعقيد الثالثة� .إال �أن �أغليبة
ٍ
برامج مكافحة الألغام تكتفي مب�س�ؤولني يحملون �شهادة يف امل�ستوى الأ�سا�سي الذي يتطلب �أ�سبوعني
من التدريب .في�صبح امل�س�ؤول بذلك �أه ًال لإن�شاء النظام وتخ�صي�صه وتدريب كل الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمونه يف املنظمة.
وق ��د مت حتم ��ل حتميل هذا النظام وا�ستخدامه على ح ��وايل  2000حا�سوب ،وهو عد ٌد ال يزال ينمو
ب�سرعة .وي�شكل جوهر نظام �إدارة املعلومات ملكافحة الألغام جزء ًا من نظام بيئي للحلول الربجمية
الت ��ي يقدمه ��ا «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزال ��ة الألغام للأغرا�ض الإن�ساني ��ة» لتغطية حاجات
املجتمع املعني بق�ضايا مكافحة الألغام .ويت�ضمن هذا النظام �أدوات خارجية له� ،أال وهي ت�شمل:
• الأداة اال�ستخبارية للأعمال املتعلقة بالألغام على �شبكة الإنرتنيت (.)MINT
• خمزن بيانات الذخائر امل�شرتك (. )CORD
• �إ�ضافة برامج لربامج �أخرى مثل �إ�ضافة �أ�شرطة �أدوات الأعمال املتعلقة بالألغام ملعهد بحوث
النظم البيئية.
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 IMSMAنظ ��ام �إدارة املعلوم ��ات لإزال ��ة الألغام ي�سمح بت�صدي ��ر البيانات والو�ص ��ول املبا�شر لها،
با�ستخ ��دام جمموع ��ة وا�سعة م ��ن الأدوات التحليلية مبا يف ذل ��ك برنامج الإك�س ��ل .تقدمي بيانات
�ص ��ادرة عن ه ��ذا النظام ب�شكل منتظ ��م للم�ستخدمني وب�أدوات التحليل الت ��ي يختارونها ،يقلل من
حاجتهم �إىل تكرار تطوير قاعدة البيانات ،وي�ساعد يف احلفاظ على جودة بيانات .IMSMA
أ�ه ��م تط ��ورات النظام الداعم ��ة لعمليات �إزالة الألغ ��ام� ،أداة «مركز جنيف ال ��دويل لأن�شطة �إزالة
الألغام للأغرا� ��ض الإن�سانية» لإدارة عمليات �إزالة الألغام ،بوابة  ،GIS Geoوالأداة الإ�ستخبارية
للأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام .وت�ساه ��م �أول �أداتني يف حتدي ��د �أ�سباب تعطيل العملي ��ات ومعاجلتها
ب�سرع ��ة .أ�م ��ا الأداة الأخ�ي�رة فهي م�صمم ��ة للقيام بتحلي�ل�ات حا�سوبية معق ��دة لتح�سني الكفاءة
والفعلية يف برامج مكافحة الألغام.
م ��ن املمكن ا�ستخ ��دام �أدوات خمتلفة عن نظ ��ام �إدارة املعلومات ملكافحة الألغام ،ل ��ذا تلج أ� معظم
نواح �أو�سع من �إدارة امل�شروع� .أما نظام �إدارة
الربامج �إىل �أدوات برجمية �أخرى ت�ساعد على معاجلة ٍ
املعلومات ملكافحة الألغام فال بد للجهات املعنية نف�سها من �أن ت�ستخدمه وت�شكك به وتعاجله لتفادي
تده ��ور جودة البيانات التي يحتوي عليها .لذا ي�ش ��كل �إن�شاء قواعد وجداول بيانات موازية ،تت�ضمن
معلوم ��ات ع ��ن الأعمال املتعلقة بالألغام ،خط ��ر ًا من ناحية عدم تنا�سق الإح�ص ��اءات ورداءة جودة
املعلوم ��ات ،باعتباره خطوة غ�ي�ر حم ّبذة� .أما يف حال �إدماج نظ ��ام �إدارة املعلومات ملكافحة الألغام
م ��ع وظائ ��ف الأداة الإ�ستخبارية للأعمال املتعلقة بالألغام ،قد يوفر هذا النظام معظم امليزات التي
يقدم �إك�سل (� )Microsoft Excelإمنا على برنامج مركزي ي�سهل توحيد الإح�صاءات وت�صنيفها.

(�أذربيجان)2013 ,
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اجلندر والتنوع
املقدمة
تهدف برامج الأعمال املتعلقة بالألغام �إىل �أن تكون �شاملة وفعالة ومفيدة لكل املجموعات املت�ضررة،
ولذل ��ك يجب �أن ت�شمل اجلندر والتنوع يف التخطي ��ط والتطبيق وامليزانية واملراقبة والتقييم .تركز
�إدارة اجل ��ودة يف الأعمال املتعلقة بالألغام على مبد�أ �أ�سا�س ��ي وهو تلبية متطلبات العميل ،وهو ،يف
الأعمال املتعلقة بالألغام ،كل من اجلن�سني واملجموعات املختلفة.
ال ميك ��ن الت أ�ك ��د من جودة الأعمال املتعلق ��ة بالألغام �إال �إذا مت ا�ست ��دراك حاجات تلك املجموعات
و�إظهاره ��ا يف كل جوان ��ب برنام ��ج الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام .يتعلق هذا الأم ��ر بالأ�شخا�ص الذين
يعملون يف الربنامج� ،أو ي�ستفيدون منه �أو يكونون على ات�صال به.

م�صطلحات اجلندر والتنوع
ي�ش�ي�ر التن ��وع �إىل القي ��م ،ال�سل ��وك ،املنظ ��ورات الثقافي ��ة ،املعتقدات،اخللفيات العرقي ��ة ،امليول
اجلن�سي ��ة ،القدرات �أو العج ��ز ،املهارات ،املعرفة ،ال�سن وجتارب احلي ��اة .وال بد من التعرف على
ه ��ذه الأمور وفهمها وتقديرها �إذا رغبت املنظمة يف الت�أكد من �أن كل جمموعات الأ�شخا�ص قادرة
عل ��ى اال�ستف ��ادة �أي�ض ًا من الأعمال املتعلقة بالألغام و�أنها ال تزي ��د التمييز الذي ت�شهده املجموعات
املهم�شة.
يع ّرف اجلندر على �أنه «االختالفات الثقافية واالجتماعية بني الرجال والن�ساء التي حتدد �أدوارهم
وم�س�ؤولياته ��م يف املجتم ��ع ،وتختلف من مكان �إىل �آخر ومن وقت �إىل �آخر� .»12أدخل هذا املفهوم يف
ع ��ام  1950للتمييز بني اجلن�س البيولوجي واملقوم ��ات االجتماعية من ال�صفات والفر�ص املرتبطة
بالرجال �أو الن�ساء.»13
حتت ��وي املعاي�ي�ر الدولية للأعم ��ال املتعلقة بالألغام  04.11عل ��ى امل�صطلح ��ات الأ�سا�سية املتعلقة
باجلندر:
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•

التحلي ��ل ح�سب اجلن ��در  -درا�سة الف ��روق يف �أدوار الرجال والن�س ��اء� ،إ�ضافة �إىل اختالف
نفاذه ��م �إىل امل ��وارد وال�سيطرة عليها .وه ��ي �أداة لتح�سني فهم كيفي ��ة ت�أثري االختالف بني
الرجل واملر�أة على فر�صهم وم�شاكلهم وللتعرف على التحديات التي تواجههم عند امل�شاركة
يف التنمية.

•

امل�س ��اواة بني اجلن�س�ي�ن  -امل�ساواة يف احلق ��وق وامل�س�ؤولي ��ات والفر�ص بني الرج ��ل واملر�أة،
وه ��ذا يعني �أن ت ؤ�خ ��ذ م�صالح كل منهم ،و�أولوياته ،واحتياجات ��ه ،يف عني االعتبار على قدم
امل�ساواة.
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•

�إدم ��اج اجلن ��در  -ي�شري �إىل عملي ��ة تقييم الآثار املختلف ��ة للن�ساء والرج ��ال يف �أي خمطط
عم ��ل ،مب ��ا يف ذل ��ك الت�شري ��ع ،وال�سيا�س ��ات �أو الربام ��ج ،يف جمي ��ع املجاالت وعل ��ى جميع
امل�ستوي ��ات .وه ��ي ا�سرتاتيجية جلع ��ل االهتمامات والتجارب لكل من امل ��ر�أة والرجل بعد ًا ال
يتجز أ� من ت�صميم ،وتقييم ال�سيا�سات والربامج يف جميع املجاالت ال�سيا�سية ،واالقت�صادية
واالجتماعية ،وتنفيذها ،ومراقبتها ،بحيث ت�ستفيد املر�أة والرجل على قدم امل�ساواة ،وكذلك
لإلغاء عدم امل�ساواة.

•

مراع ��اة اجلندر – ي�أخذ بعني االعتبار خمتلف �آثار الألغام الأر�ضية على الرجال ،والن�ساء،
والفتي ��ان والفتي ��ات .ويكم ��ن الهدف الأ�سا�س ��ي من هذا النه ��ج يف �إجراء الأعم ��ال املتعلقة
بالألغام بطريقة حترتم وتقوم على امل�ساواة بني اجلن�سني.

يف ح�ي�ن ال ُيذكر ه ��ذا الأمر يف املعايري الدولي ��ة للأعمال املتعلقة الألغام ،ثم ��ة م�صطلح مهم وهو
العن ��ف القائ ��م على اجلندر ،الذي يعني «�أي �ضرر يرتكب �ضد �إرادة �شخ�ص وهو ي�أتي نتيجة لعدم
امل�س ��اواة ب�ي�ن اجلن�سني الذي ي�ستغ ��ل الفروقات بني الرج ��ال والن�ساء وبني الرج ��ال وبني الن�ساء،
ويك ��ون لهذا الأم ��ر ت�أثري �سلبي على ال�صح ��ة اجل�سدية �أو النف�سية لل�شخ�ص ومن ��وه وهويته .وعلى
الرغم من �أن الأمر ال يقت�صر على الن�ساء والفتيات� ،إال �أن العنف القائم على اجلندر ي�ؤثر عليهن
ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي يف جميع احل�ضارات .قد يك ��ون العنف ج�سدي ًا �أو جن�سي ًا �أو نف�سي� � ًا �أو اقت�صادي ًا �أو
اجتماعي ًا-ثقافي ًا»14.
وعلى الرغم من �أن مكافحة العنف القائم على اجلندر يتخطى �صالحية الأعمال املتعلقة بالألغام،
فم ��ن امله ��م �أن تتمكن املنظمات من حتديد ح ��االت العنف القائم على اجلن ��در ،و�أن تتمتع بنظام
معمول به حول كيفية التعامل معه داخلي ًا �أو خارجي ًا.

فريق خمتلط (زميبابوي)
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ملاذا يدخل اجلندر والتنوع يف الأعمال املتعلقة بالألغام؟
ال تتحقق الأعمال املتعلقة بالألغام ب�شكل مفاجئ .فهي تتحقق يف �إطار وجود االختالفات والفوارق
ب�ي�ن الرج ��ال والن�ساء فيم ��ا يتعلق بتعي�ي�ن امل�س�ؤولي ��ات والأن�شطة امل�ستلم ��ة والنف ��اذ �إىل امل�صادر
وال�سيط ��رة عليه ��ا� ،إ�ضافة �إىل فر�ص اتخاذ الق ��رارات .وبالتايل ،ال تفيد برام ��ج الأعمال املتعلقة
بالألغ ��ام تلقائي ًا الن�ساء والرجال من خلفيات خمتلف ��ة ب�شكل مت�ساوي .يجب �أن تقوم بجهد لت�أكيد
�أال ي�ستمر و�أال يتفاقم عدم امل�ساواة بني خمتلف املجموعات والأفراد املت�ضررة.
ت�أثري اجلندر والتنوع:
•
•
•
•
•
•

التعر�ض للألغام الأر�ضية وخملفات احلرب القابلة لالنفجار،
خطر التحول �إىل �ضحية،
القدرة على النفاذ �إىل خدمات طبية ونف�سية،
�إعادة �إدماج طويل الأمد،
التوعية مبخاطر الألغام،
�أرجحية التوظف يف الأعمال املتعلقة بالألغام.

نتيج� � ًة ل�ل��أدوار وامل�س�ؤوليات املحددة لكل من اجلن�سني ،تت�أثر الن�س ��اء والفتيات والفتيان والرجال
م ��ن خمتلف اخللفيات بالألغام الأر�ضية وخملفات احل ��رب القابلة لالنفجار ب�شكل خمتلف ويجب
م�ساعدته ��م بط ��رق خمتلف ��ة .غالب� � ًا ما تعن ��ي �أمناط التميي ��ز بني اجلن�س�ي�ن �أن ملختل ��ف الأعمار
واملجموع ��ات اجلن�سي ��ة معلوم ��ات خمتلفة حول التل ��وث ،وقد يكون له ��م �أولوي ��ات خمتلفة للم�سح
والتطه�ي�ر .فيمك ��ن حتديد تق�سيم العمل يف بع�ض الدول بح�سب مي ��زات �أخرى مثل العرق �أو ال�سن
�أو الإعاقة.
ي�ؤدي �إدخال جميع امل�ساهمني يف اال�ست�شارات وامل�سح للح�صول على معلومات كاملة متعلقة بطبيعة
امل�شكل ��ة ومداها وفهم دقيق ملختل ��ف الأولويات واحلاجات يف املجتمعات املت�ض ��ررة .وي�ساعد هذا
الأم ��ر يف تعزيز الأمن والتطور امل�ست ��دام وال�شامل بالن�سبة للن�ساء املت�ض ��ررات والفتيات والفتيان
والرجال من خمتلف اخللفيات.
يف جوان ��ب �أخرى م ��ن الأعمال املتعلقة بالألغام مثل م�ساعدة ال�ضحاي ��ا والتوعية مبخاطر الألغام،
يج ��ب تعديل اخلدمات فت�صل �إىل جميع املجموعات امل�ستهدفة .على �سبيل املثال ،ي�صعب الو�صول
�إىل الرج ��ال يف وقت النه ��ار� ،أو قد يرتددون يف البحث عن امل�ساعدة النف�سية بعد تعر�ضهم للت�شوه
ب�سب ��ب لغم �أو أ�ح ��د خملفات احلرب القابلة لالنفجار .وقد ال تتمكن الن�ساء من ح�ضور اجتماعات
م�س ��اح من الذكور .وقد يحت ��اج الأطفال �إىل �أ�شكال أ�ك�ث�ر تفاعلية ودينامية
علني ��ة �أو التح ��دث مع ّ
للتوعي ��ة مبخاطر الألغام� ،أو يحتاجون �إىل تغيري �أع�ضائه ��م اال�صطناعية �أكرث من الرا�شدين� ،إذا
خ�سروا �أي طرف ب�سبب لغم �أو �أحد خملفات احلرب القابلة لالنفجار.
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ق ��د تختل ��ف م�ستويات النف ��اذ �إىل ن�شاطات ال�سكان م ��ن خلفيات عرقية خمتلف ��ة يف بع�ض الدول.
ق ��د يخلق الو�صم والتميي ��ز عوائق للآخرين (ح�سب الإعاقة �أو التوج ��ه اجلن�سي مث ًال) فيما يتعلق
بخدمات النفاذ.

لقاء جماعة (الو)

�إدماج اجلندر والتنوع يف برامج الأعمال املتعلقة بالألغام
يعترب حتليل اجلندر والتنوع �أمر ًا �أ�سا�سي ًا يف حتديد وتطوير فهم لالختالفات بني الن�ساء والفتيات
والفتيان والرجال ،فيما يتعلق بال�سلوك اخلطري:
•
•
•
•
•
•
•

من الذي يت�ضرر وكيف،
النفاذ �إىل امل�صادر والفر�ص ،واتخاذ القرارات ،واخلدمات،
احلاجات/الأولويات املحددة،
العوائق �أمام امل�شاركة،
�آثار �أن�شطة الأعمال املتعلقة بالألغام،
الت�أثريات املمكنة على امل�ساواة بني اجلن�سني.
يعت�ب�ر اجلندر والتن ��وع م�س�ألتني متداخلتني ميك ��ن تعميمهما على جمي ��ع م�ستويات برنامج
الأعمال املتعلقة بالألغام.
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•

التخطي ��ط� :إدماج اجلندر والتنوع يف ا�سرتاتيجية الأعمال املتعلقة بالألغام الوطنية ومعايري
الأعمال املتعلقة بالألغام الوطنية وخطط العمل و�إجراءات الت�شغيل القيا�سية؛ جمع املعلومات
ومعاجلتها وا�ستخدامها من حيث الكمية والنوعية امل�صنفة بح�سب اجلندر والعمر ،ومعايري
�أخرى بهدف �إعالم ت�صميم برامج الأعمال املتعلقة بالألغام.

•

حتدي ��د الأولوي ��ات :اال�ستعان ��ة بفعالية باملمثل�ي�ن الإن ��اث والذكور من خمتل ��ف املجموعات
املت�ض ��ررة وتطوير م�ؤ�شرات تراعي الفوارق اجلن�سية كجزء من نظام الرتجيح بهدف عك�س
�أولويات الن�ساء والرجال من خمتلف اخللفيات.

•

م�س ��ح غري تقن ��ي :ا�ستخدام فرق خمتلطة م ��ن الإناث والذكور من خلفي ��ات خمتلفة بهدف
ت�سهي ��ل جم ��ع املعلوم ��ات من الن�س ��اء والفتيات والفتي ��ان والرجال يف مناط ��ق ال ميكن فيها
التوا�ص ��ل مبا�ش ��ر ًة مع الن�ساء والفتي ��ات �أو املجموع ��ات املهم�شة ،وبن ��اء املنهجية على هذا
الأ�سا�س.

•

امل�س ��ح التقن ��ي والتطهري :تق ��دمي فر�ص عم ��ل مت�ساوية بني الرج ��ال والن�س ��اء امل�ؤهلني من
خمتلف اخللفيات ،وتقدمي ت�سهيالت منا�سبة لطاقم العمل من الرجال والن�ساء مبا يف ذلك
ه� ��ؤالء الذين يعان ��ون من �إعاقات ،وو�ضع مدونة قواعد ال�سل ��وك و�آليات وا�ضحة للتعامل مع
اخلروقات التي تلحق باملدونة.

•

 إ�ج ��راءات الت�سليم :الت�أكد من �أن امل�ستفيدين من الرجال والن�ساء قد �أبلغوا بدقة �أن الأر�ض
�آمنة لال�ستعمال.

•

تقيي ��م الت�أث�ي�ر الذي ي�سبق امل�سح وذلك الذي يليه :الت�أكد م ��ن �أنه قد متت ا�ست�شارة الن�ساء
والرجال املت�ضررين و�أنهم ي�ستفيدون ب�شكل مت�ساو.

•

التوا�صل مع �أفراد املجتمع والتوعية :ا�ستخدام فرق خمتلطة من خلفيات خمتلفة ،وت�صميم
وتقدمي جل�سات بح�سب الأعمار واجلندر ومبراعاة التنوع.

•

م�ساعدة ال�ضحايا :تدريب املحرتفني من الإناث والذكور وتوظيفهم ،بهدف ت�أمني اخلدمات
والت أ�ك ��د من عدم وجود العوائق �أمام �أي جمموعة/ف ��رد للنفاذ �إىل هذه اخلدمات ،وتقدمي
امل�ساعدة لل�ضحايا املبا�شرين وغري املبا�شرين.

•

�إدارة املعلوم ��ات :الت�أكد من ت�صميم النماذج ب�ش ��كل ي�سمح بجمع البيانات امل�صنفة بح�سب
اجلن ��در وال�س ��ن ،ومعايري �أخرى مرتبط ��ة بها ،وتطوي ��ر م�ؤ�شرات مراعاة اجلن ��در والتنوع
بهدف مراقبة املخرجات والنتائج وتقييمها.

•

�إدارة اجل ��ودة� :إدم ��اج اجلندر والتنوع يف املعاي�ي�ر الوطنية للأعمال املتعلق ��ة بالألغام ذات
ال�صلة و�إجراءات الت�شغيل القيا�سية ،و�ضمان جودة النماذج وعمليات االعتماد.
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�إطار العمل املعياري و�أهم املراجع
يق ��وم عدد من املبادئ التوجيهية ،ومن وثائ ��ق الأمم املتحدة ،والقرارت ،والتقارير ،وخطط العمل
على ت�شديد على �أهمية �إدماج مفاهيم اجلندر والتنوع واالعتبارات يف برنامج مكافحة الألغام:

مراجع للجن�سني وبرنامج الأعمال املتعلقة بالألغام
منهاج عمل بيجني
()1955

تعاين املر�أة الفقرية ،وبخا�صة املر�أة الريفية ،من ا�ستخدام
الأ�سلحة امل�ؤذية �أو ذات الآثار الع�شوائية"...
تت�ضمن اخلطوات التي ال بد من احلكومة القيام بها:
االعرتاف ب�أن الن�ساء والأطفال يعانون من اال�ستعمال
الع�شوائي للألغام امل�ضادة للأفراد

قرار جمل�س الأمن التابع
للأمم املتحدة رقم 1325
املتعلق بالن�ساء ،ال�سالم
15
والأمن ()2000

تركز على" […] �ضرورة التزام كل الأطراف يف الت�أكد من
�أن برامج تطهري الألغام والتوعية مبخاطرها ت�أخذ بعني
االعتباراحتياجات الن�ساء والفتيات اخلا�صة"  .ي�شكل قرار
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة رقم  1325مرجع ًا قانوني ًا
اللتزامات اجلهات املعنية يف الت�أكد من �أن الأعمال املتعلقة
بالألغام تعالج احتياجات الن�ساء والفتيات اخلا�صة.

الأهداف الإمنائية
للألفية :تعزيز امل�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني
16
املر�أة

على منظمات الأعمال املتعلقة بالألغام امل�ساهمة يف الت�أكد من
تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة ،يف ن�شاطاتهم

خطة عمل كارتاخينا
17
2014-2010

تذكر اجلن�سني بو�ضوح يف تو�سيع نقاط عمل وغريها من
احلاالت املتعلقة بالتوعية مبخاطر الألغام ،م�ساعدة ال�ضحايا،
و�أهمية جمع كل البيانات ح�سب ال�سن واجلندر ،وحتليلها.
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اتفاقية الذخائر
العنقودية ()2008

18

ت�شري �إىل اجلندر يف العديد من احلاالت وبخا�صة تلك املت�صلة
ب�ضمان م�ساعدة ال�ضحايا مع مراعاة العمر والفوارق بني
اجلن�سني.

خطة عمل فينتيان
19
2015-2010

تقدم جمموع ًة من نقاط العمل املح�سو�سة ،م�شري ًة �إىل �أهمية
اجلندر وبخا�صة عند جمع البيانات وحتليلها ح�سب ال�سن
واجلندر بهدف مراعاة الفوارق بني اجلن�سني يف امل�شاورات
وامل�شاركة،وللت�أكد من �أن الن�شاطات الهادفة �إىل احلد من
املخاطر قد �ص ّممت ون ّفذت مراعي ًة م�سائل ال�سن واجلندر.
وتعترب كل الدول الأطراف م�س�ؤولة عن التنفيذ الف ّعال لكل من
نقاط العمل اخلا�صة بخطتي عمل كارتاخينا
وفينتيان.

اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص
20
ذوي الإعاقة ()2006

حتدد معاهدة الأمم املتحدة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
والتزامات الدول الأطراف يف تعزيز هذه احلقوق ،وحمايتها
و�ضمانها .ال تعترب هذه املعاهدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
متل ّقني غري فعالني بحاج ٍة �إىل م�ساعدة وحماية اجتماعية،
�إمنا ك�أفراد نا�شطني يف املجتمع ومتمتعني
بحقوق.

مبادئ الأمم املتحدة
التوجيهية املتعلقة
21
باجلن�سني ()2010

و�ضعت هذه املبادئ التوجيهية �أو ًال مل�ساعدة طاقم الأمم
املتحدة ملكافحة الألغام على الأر�ض واملوظفني يف املق ّر
الر�سمي على �إدماجاعتبارات اجلن�سني وال�سعي �إىل امل�ساواة
بينهما من خالل تخطيط برامج الأمم املتحدة للأعمال
املتعلقة بالألغام وتنفيذها وتقييمها.

اجلن�سني والألغام
الأر�ضية -من املفهوم
22
�إىل املمار�سة ()2008

يدر�س تقرير اجلن�سني وبرنامج الأعمال املتعلقة بالألغام
�أهمية اجلن�سني يف �آثار وفعالية الربنامج .فهو يعطي القارئ
ملحة عامة و�أمثلة ملمو�سة خلم�س دول خمتلفة (كولومبيا،
لبنان،موزمبيق� ،سريالنكا ،ال�سودان) حول كيفية اندماج
اجلن�سني يف الأعمال املتعلقة بالألغام.
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ؤ�شرات خا�صة بهما
ا�سرتاتيجية الأمم
تعزز �إدماج اجلن�سني وحتتوي على م� ٍ
املتحدة اخلا�صة بالأعمال كتقدمي خدمات م�ساعدة ال�ضحايا وجمع البيانات ح�سب ال�سن
املتعلقة بالألغام ( -2013واجلندر.
23
)2018
اجلن�سني وبرنامج
الأعمال املتعلقة
24
بالألغام

يتوىل الربنامج القيام بالتوعية حول �أهمية اعتبار خمتلف
احتياجات الن�ساء ،الفتيات ،الفتيان والرجال املت�ضررين
من الألغام الأر�ضية وخملفات احلرب القابلة لالنفجار،
و�أولوياتهم وقدراتهم ،ومعرفتهم .يعزز الربنامج قطاع
مكافحة الألغام ويدعمه يف �إدماجاجلن�سني يف ال�سيا�سات،
والربجمة والعمليات ،كتتمة جلهود الأمم املتحدة وغريها من
اجلهات الفاعلة .ويعترب هذا الربنامج امل�صدر الأ�سا�سي لكل
مالمح م�س�ألة اجلن�سني والأعمال املتعلقة
بالألغام.

البيئة والأعمال املتعلقة بالألغام
تنط ��وي الأعم ��ال املتعلقة بالألغام ،بطبيعتها ،على تفاعل مبا�شر م ��ع البيئة (من خالل الن�شاطات
اجل�سدية كالتطهري والتدمري) ،و�آخر غري مبا�شر (من خالل �آثارها على الأرا�ضي امل�سلمة م�ؤخر ًا
مل�ستخدميها).
ومازالت اجلهات الفاعلة الإن�سانية ت�ستدرك الآثار البيئية الناجمة عن الكوارث والنزاعات ف� ً
ضال
ع ��ن عملي ��ات ا�ﻹ غاثة التي ته ��دد الأ�شخا�ص واملجتمع ��ات .لذا فعلى هذه اجله ��ات النظر يف الآثار
ال�سلبية املحتملة لعمليات الإغاثة والإنعا�ش التي تقوم بها ،وذلك للت�أكد من �أنها ال ت�سبب الأذى25
فيم ��ا يخ�ص ال�ضعف الطويل الأمد و�سبل العي�ش .كذلك هو الأمر للأعمال املتعلقة بالألغام ،بحيث
خ�ضع ��ت بع�ض نواحي ه ��ذه الأعمال للتقيي ��م البيئي -وب�ص ��ور ٍة �أو�ضح �آثار ا�ستخ ��دام الدرا�سات
نواح �أخرى هذا القدر من االهتمام ،ك�آثار
واحلراث ��ة والآلية فى الأرا�ضي الأكرث �ضعف� � ًا .مل جتذب ٍ
التفجريات يف الأر�ض واجلو� ،أو �آثار املع�سكرات امليدانية امل�ؤقتة على حميطها.
تق ��دم املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام  10.70حول ال�سالمة وال�صحة املهنية -حماية
البيئ ��ة ،توجيه ��ات عامة للأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام والعاملني ح ��ول حتديد وتقييم الآث ��ار البيئية
املحتملة املت�صلة بعملهم.26
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وارتبط ��ت التط ��ورات الأخ�ي�رة مبالمح عملي ��ة تدمري املخ ��زون االحتياطي وتطبي ��ق معايري دولية
أ�خ ��رى متع ��ارف عليها (كمعي ��ار املنظمة الدولية لتوحي ��د املقايي� ��س  )14001يف عمليات مكافحة
الألغام.
و�شه ��د قط ��اع الأعمال املتعلق ��ة بالألغام بع�ض املخ ��اوف ،يف ال�سابق ،من �أن اعتم ��اد �أنظمة �إدارية
بيئي ��ة ر�سمية كاد يعيق بع�ض الن�شاطات املهمة كتدمري الألغ ��ام الأر�ضية وخملفات احلرب القابلة
لالنفجار ،يف املوقع .قليلة هي الأدلة التي تربر �صحة هذه املخاوف� ،إ ّال �أن حما�س اجلهات الوا�ضح
واحلكومات بدا وا�ضح ًا فيما يتعلق بتطبيق مبادئ �إدارية بيئية عادية يف الأعمال املتعلقة بالألغام.
وي�ساه ��م النظ ��ر يف �آثار العمليات البيئي ��ة القائمة يف ت�سريع االنتعا� ��ش االجتماعي االقت�صادي يف
املجتمع ��ات املت�ض ��ررة من الألغام وخملف ��ات احلرب القابل ��ة لالنفجار ،كاحلد م ��ن تلوث الأر�ض
وتدهوره ��ا الذي ميكن املجتمعات من �إع ��ادة البدء بالأعمال الزراعية على نطاق �صغري م�ساهمني
بذلك يف خلق �سبل عي�ش طويلة الأمد� 111أكرث �أمان ًا وا�ستدام ًة.

تعليقات ختامية
-1

-2
-3
-4
-5
-6

 «مرك ��ز جنيف الدويل لأن�شطة �إزال ��ة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» (ت�شرين الثاين(نوفمرب)  :)2011موجز العدد حول
و�ض ��ع الأولوي ��ة يف الأعمال املتعلق ��ة بالألغ ��ام( Priority- Setting in Mine Action Issue Brief -على الإنرتنت) .متوفر
عل ��ى« ;)www.gichd.org/publications/year/2011/priority-setting-in-mine-action-issue-briefs-en:مرك ��ز جني ��ف
ال ��دويل لأن�شطة �إزال ��ة الألغام للأغرا�ض الإن�ساني ��ة» ( )2009وو�ضع الأولوية يف برامج �إزال ��ة خملفات احلرب القابلة
لالنفج ��ار ،مناق�ش ��ة  ،6اجتماع خرباء ال ��دول الأطراف يف الربوتوكول اخلام� ��س من اتفاقية الأ�سلح ��ة التقليدية (على
الإنرتنت) .متوفر علىhttp://www. unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/F8BC9C3275BDC263C12575 :
( 9F00604A8A/$file/ DP+6+Clearance+Priorities.pdfاطلع عليه يف  20حزيران/يونيو )2013
 طريقة �أخرى للقول �أنه على الأعمال املتعلقة بالألغام �أن تعود بزيادة القيمة املالية حتى تزيد ن�سبة الفوائد على التكاليف.
 تتطب ��ق الأه ��داف الأربعة على كل برامج الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام يف خالل كل مراحل دورة حياة الربنامج (العودة �إىل
أوقات حمددة :مث ًال ،قد يطلب من
الف�ص ��ل  ،2الر�س ��م  .)1قد تكون لهذه الربامج �أهداف �إ�ضافية يف دول حم ��ددة ويف � ٍ
منظمات الأعمال املتعلقة بالألغام توظيف حماربني �سابقني لدعم برنامج نزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الإدماج.
 يف موج ��ز الع ��دد حول و�ضع الأولوية �أ�شار «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزال ��ة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» �إىل قرارت
توزي ��ع املوارد عل ��ى �أنه «الأولوية الكربى» ،و�إىل الق ��رارات املتعلقة ب�أولويات املهام على �أنه ��ا «الأولوية ال�صغرى» لتعزيز
مرتابط.
نظام
ٍ
النظر �إىل كل هذه القرارات على �أنها جزء من ٍ
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي� ،إعالن باري�س ( )2005وجدول �أعمال �أكرا (( )2008على الإنرتنت).
متوفر على(http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm :اطلع عليه يف
 20حزيران(يونيو) )2013
 �أو�س�ت�روم� ،إ وغ�ي�ره ( )Ostrom, E.املعونات ،املكاف�آة واال�ستدامة .درا�سات ال�سيدا يف التقييم ( 01/02على الإنرتنت).
متوفر على( http://www.sida.se/evaluation :اطلع عليه يف  20حزيران(يونيو) )2013
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 -7املعاي�ي�ر الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام(على الإنرتنت) .متوفر على(www.mineactionstandards.org :اطلع عليه
يف  20حزيران(يونيو) )2013
 -8معاي�ي�ر للإج ��راءات املتعلق ��ة بالألغ ��ام 04.10قائم ��ة امل�صطلحات اخلا�ص ��ة بالأعمال املتعلق ��ة بالألغ ��ام ،التحديدات
والإخت�ص ��ارات (على الإنرتنت) .متوف ��رة عل ��ى ،http://www.mineactionstandards.org/ :قائمةامل�صطلحات اخلا�صة
امل�صطلح ��ات اخلا�صة مبنظمة التع ��اون والتنمية يف املي ��دان االقت�صادي /جلنة امل�ساعدة الإمنائي ��ة (على الإنرتنت).
متوفرة على(http://stats.oecd.org/glossary/index.htm :اطلع عليه يف  20حزيران(يونيو) )2013
  -9تعط ��ي املعاي�ي�ر الدولية للإج ��راءات املتعلقة بالألغ ��ام 07.30تفا�صي ًال ع ��ن االعتماد ،مبا يف ذلك االعتم ��اد التنظيمي
والت�شغيلي ،التطبيق ،التقييم املكتبي والتقييم املوقعي ،التعديالت الطارئة على االعتماد ،التعليق والإنهاء.
  -10جلن ��ة امل�ساع ��دة الإمنائية ( )2001الإدارة القائم ��ة على النتائج يف تطوير الوكاالت التعاوني ��ة :ا�ستعرا�ض للتجربة –
(Results based management in the development co-operation agencies: A review of experienceعلى الإنرتنت).
متوف ��ر عل ��ى( http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/31950681.pdf :اطل ��ع علي ��ه يف  20حزيران(يوني ��و)
)2013
  -11كما ورد.
  -12اجلن�س�ي�ن وبرنامج الأعم ��ال املتعلقة بالألغام(على الإنرتنت) .متوفر عل ��ى( http://www.gmap.ch/ :اطلع عليه يف 15
متوز(يوليو) )2013
  -13ق ��ام املتخ�ص�ص بعلم اجلن� ��س جون ماين ( )John Moneyيف ع ��ام  1955بتفرقة م�صطلحية ب�ي�ن اجلن�س البيولوجي
واملقوم ��ات االجتماعي ��ة �أي الدور االجتماع ��ي .وقبل �أبحاثه هذه مل يكن م ��ن امل�ألوف ا�ستخدام امل�صطل ��ح «جن�س» �إ ّال
للإ�ش ��ارة �إىل الفئ ��ات النحوية .ولكن املعنى الذي �أعط ��اه ماين لكلمة جندر مل يعرف انت�شار ًا كب�ي�ر ًا �إال يف ال�سبعينات
عندم ��ا احت�ضن ��ت النظرية الن�سوية ه ��ذا التمييز� .أما اليوم ،فيت ��م تبني هذه التفرقة يف بع�ض ال�سياق ��ات� ،إ ّال �أنه ويف
جماالت �أخرى من العلوم االجتماعية تو�سع معنى الكلمة اجلندر لي�ضم « اجلن�س» وليحل مكان
�سياقات �أخرى �أو حتى
ٍ
ٍ
هذا الأخري.
  -14احت ��اد كفال ��ة ال�صح ��ة الإجنابي ��ة �أثناء ال�صراع ��ات .الإحت ��اد :مب ��ادرة ملكافحة العن ��ف اجلن�سي(عل ��ى الإنرتنت).
متوف ��ر عل ��ىhttp://www.igwg.org/igwg_media/techupdate1/ GBVpressrelease2page1.pdf : (اطل ��ع عليه يف 15
متوز(يوليو) )2013
  -15املجل� ��س الأمن ��ي للأمم املتح ��دة ( ،)2000قرار (ق ��رار جمل�س الأمن التابع ل�ل��أمم املتح ��دة)  1325املتعلق بالن�ساء،
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ت�سليم الأر�ض

الر�سائل الرئي�سة
•  ت�سلي ��م الأر�ض عملية تت�ضمن �أن�شطة امل�س ��ح غري التقني وامل�سح التقني والتطهري،
وتعت�ب�ر �أ�سا� ��س معاجلة اخلطر احلقيق ��ي واملتوقع الن ��اجت عن الألغ ��ام والذخائر
العنقودية وخملفات احلرب القابلة لالنفجار.
ً
•  حتق ��ق عملي ��ة ت�سليم الأر�ض من خ�ل�ال تعزيز عمليات م�سح أ�ق ��ل كلفة عو�ضا عن
�أن�شط ��ة التطهري الأكرث كلفة وتفادي عمليات التطهري للمناطق اخلطر امل�شتبه بها
واملناطق امل�ؤكد خطورتها حني يكون ذلك ممكن ًا.
•  حتقق معظم التطورات يف فعالية ت�سليم الأر�ض من خالل تقنيات م�سح غري تقنية
با�ستخدام طاقم عمل كفء.
•  ميكن حتقيق عمليات م�س ��ح وتطهري للمناطق امللوثة بالذخائر ال�صغرية املتفجرة
ب�شكل �أ�سرع من مناطق اخلطر امل�شتبه بها.
•  يظ ��ل التلوث املتخلف من الألغام/خملفات احلرب القابلة لالنفجار م�س�ألة �إدارية
طويلة الأمد يف العديد من الدول التي تعاين من �صراعات مكثفة.
•  ي ؤ�م ��ن نازعو الألغام باليد ،ب�أنها �أكرث طرق التطهري املوثوقة ،ولكنها عملية بطيئة
وغالب ًا ما تكون مكلفة.
•  ميك ��ن ا�ستخدام �أنظمة الك�ش ��ف بوا�سطة احليوانات يف املناط ��ق التي حتوي على
القلي ��ل م ��ن املعدن ،لأنه ��ا تك�ش ��ف الرائحة ال�صادرة م ��ن املتفج ��رات عو�ض ًا عن
االعتماد على املعادن املوجودة يف الألغام.
•  قد تك ��ون الأنظمة امليكانيكية �أكرث املكونات املنا�سبة م ��ن حيث التكلفة يف برنامج
�إزالة الألغام.
•  تنظم عمليات �إزالة الألغام عاد ًة من خالل هبات تعاقدية ومناف�سة يكون ل�شروطها
ومدتها ت�أثريات مهمة على فعالية الت�شغيل.

املقدمة
تعت�ب�ر �إزالة الألغ ��ام االر�ضية وتدمريه ��ا عملية وا�ضحة ن�سبي� � ًا ما �إن يتم حتدي ��د مكانها .ويكمن
التح ��دي الأبرز يف عمليات �إزال ��ة الألغام يف حتديد �أماكنها املح ��ددة؛ وعندما تكون حدود التلوث
غري وا�ضحة ،يكمن التحدي يف تقرير مكان بداية التطهريو�إنهائه.
ا�ستخدم البع�ض تعبري «التطهري الزائد» لو�صف عمليات الك�شف عن الألغام املفرطة ،وذلك عندما
يت ��م تطهري �أر�ض ال حتتاج �إىل التطهري (فيتم هدر الأموال) خالل عملية �إزالة املخاطر احلقيقية
واملعروفة التي ت�سببها الألغام الأر�ضية �أو خملفات احلرب القابلة لالنفجار.
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، ففي بع�ض الأحيان.تنت ��ج عن هذه العمليات �إنتاجية منخف�ضة م ��ن الذخائر يف املنطقة املدرو�سة

Such operations result in a low yield of ordnance in relation to the area searched.
مت تطه�ي�ر م�ساح ��ات كبرية من الأرا�ضي دون العثور على �أي دلي ��ل لوجود �ألغام �أر�ضية �أو خملفات
In some cases large tracts of land have been cleared without finding any evidence
خطر
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 دونWhile
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�  �أمر �ض،حقيق ��ي
�دة ميكن فيهاthreat
� حاالت عدي
imperatives), there are many cases where significant improvements in targeting
.حتقيق تطورات ملحوظة يف ا�ستهداف موجودات ت�شغيلية
operational assets can be made.
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مم ��ا ي�سمح
efficient and reliable decision-making about which land requires attention, which
. وكيفية ا�ستخدام موجودات تقنية ثمينة ومكلفة،التي ال تتطلبه
does not, and how best to deploy precious, expensive technical assets.
بوا�سطة
ت�سليم الأر�ض
ك ��نrelease
بحيث ميprocess
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عمليات امل�سح و�أن�شطة
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balance in favour of less expensive and quicker survey activities, as opposed to
more expensive and slower clearance procedures.
.تع ��زز عملية ت�سلي ��م الأر�ض نظام �أن�شطة م�سح مت�صاعدة تلج� ��أ �إىل التطهري الكامل كخيار �أخري
)التلوثrelease
(ومكان غياب
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بحيث تقام �أن�شطة التطهري يف الأماكن ال�ضرورية
define more accurately where contamination is to be found (and where it isn’t) so
that clearance activity takes place only where it is needed.
FIGURE 6

 تد ّرج عملية ت�سليم الأرا�ضي:الر�سم ال�ساد�س
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حتق ��ق عملية ت�سليم الأر� ��ض فعالية من خالل تقني ��ات جمع املعلومات الدقيق ��ة ،وحتليل البيانات
التاريخي ��ة وبيانات امل�سح غ�ي�ر التقني واملعلومات ال�صادرة من عملي ��ات �أخرى يف مواقع م�شابهة،
وتخطيط جيد ال�ستخدام امل�سح التقني والتطهري بحيث يرتكز على الأدلة وتعديل منا�سب للخطط
�أثناء العمليات.
�إن مدى قدرة الأن�شطة التقنية ال�سيما املقاربات التقنية،للحد من احلاجة �إىل تطهري �شامل تعتمد،
�إىل حد كبري ،على طبيعة التلوث املتوقع وعلى توافر املعلومات املتعلقة بها.
تعتمد عملية تطهري االر�ض الفعالة على عاملني متعلقني بها:
 -1مدى �سهولة حتديد درجة التلوث �أو �صعوبتها.
 -2مدى فعالية منظمات �إزالة الألغام يف حتقيق هذا الهدف.
يعتم ��د العام ��ل الأول �إىل درج ��ة كبرية على طبيعة التل ��وث� ،إذا كان يظهر مي ��زات منتظمة �أو غري
منتظم ��ة ،وتوفر ال�سجالت .ويعتمد العامل الثاين على ق ��درات الب�شر والعمليات والإجراءات التي
ي�ستخدمونها واملدى الذي ت�ستخدم فيه نظم �إدارة املعلومات.

طبيعة التلوث
يختل ��ف مدى الألغ ��ام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار ،وميزاته ��ا ،وتوزعها ،اختالف ًا كبري ًا بني
ال ��دول واملناطق واملواقع الفردية .ويعتمد هذا الأمر عل ��ى تاريخ النزاع و�أنواع الأ�سلحة امل�ستخدمة
والت�أثريات البيئية.

ا�سرتاتيجيات زرع الألغام
لطامل ��ا ا�ستخدم ��ت الألغ ��ام الأر�ضي ��ة لتدم�ي�ر ق ��وات الع ��دو وتعطيله ��ا وت�ضليله ��ا .وتختل ��ف
ا�سرتاتيجي ��ات زرع الألغ ��ام وتوزعه ��ا اختالف� � ًا كب�ي�ر ًا ،بح�س ��ب م�ضم ��ون اخل�ل�اف والأه ��داف
التكتيكي ��ة للأفرق ��اء املتحاربة وتوفر الألغ ��ام .وترتبط طريقة توزع الألغام وم ��دى �إمكانية ك�شفها
با�ستخ ��دام الو�سائ ��ل الإلكرتوني ��ة �أو غريه ��ا ،بالفعالي ��ة الت ��ي ميك ��ن م ��ن خاللها تطبي ��ق عملية
ت�سليم الأر�ض.
ق ��د يكون من الأ�سهل ا�سته ��داف ن�شاط تقني وتقلي�ص تكاليف ت�سليم الأر� ��ض �إذا كان زرع الألغام
�أم ��ر �أكرث نظام� � ًا ومتوقع ًا .كلم ��ا كان زرع الألغام غري منتظ ��م ومنت�شر وغري م�سج ��ل ،ي�صبح من
ال�صع ��ب حتدي ��د الأر�ض الآمن ��ة والأر�ض غري الآمنة ،في ��زداد الوقت والتكلف ��ة املرتبطني ب�أن�شطة
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ت�سليم الأر�ض .من املهم �أن تفهم املنظمات املطبقة مفهوم زرع الألغام وتاريخ ال�صراع يف املنطقة
بهدف قيادة عمليات م�سح وتطهري فعالة حلقول الألغام.
ت ��زرع معظ ��م الألغ ��ام يدوي ًا ،كم ��ا تتوفر �أنظمة تقني ��ة ت�سمح بزراع ��ة الألغام ميكانيكي� � ًا .وتتبعرث
ه ��ذه الألغ ��ام بوا�سط ��ة املدفعي ��ة �أو من اجل ��و بوا�سطة طائ ��رة �أو مروحي ��ة .غالب ًا م ��ا تكون حقول
الألغ ��ام التقليدي ��ة املزروعة من قبل أ�ف ��راد مدربني من القوات امل�سلح ��ة مرتكزة على منط حمدد
�أو خريط ��ة م ��ا �أو عالم ��ة على الأر� ��ض .تزرع حق ��ول الألغام هذه ،ع ��اد ًة ،حلماية �إن�ش ��اءات ثابتة
مث ��ل القواع ��د الع�سكري ��ة واحلدود والق ��رى واملواق ��ع اال�سرتاتيجي ��ة ،كاجل�سور و�أب ��راج الكهرباء
وال�سدود.
يف �أحي ��ان عدي ��دة ،ت�ضيع �سجالت حقول الألغام� ،إذا وجدت� ،أو تد ّمر .وحتى �إذا مل تعد ال�سجالت
متوفرة ،ت�س ّهل حقول الألغام املرتكزة على منط ما تقنية امل�سح التقني واتخاذ القرارات بثقة حول
زمان توقف العمل التقني.

حقول الألغام امل�شار �إليها بعالمة (حدود فل�سطني املحت ّلة والأردن)

�إن غي ��اب ال�سج�ل�ات �أمر �شائع يف الظروف حيث يتم زرع الألغ ��ام بطريقة ع�شوائية وبطريقة غري
منطي ��ة في�صعب التوقع مب ��كان وجودها .يف بع�ض الأحيان ،ت�ستخ ��رج الألغام من قبل الوحدة التي
زرعته ��ا ،ويف �أحي ��ان أ�خ ��رى مَينع وجود الق ��وات املعادية ا�ستخ ��راج هذه الألغام .غالب� � ًا ما تتقدم
اخلط ��وط الأمامي ��ة �أثناء املع ��ارك �أو ترتاجع مما ي�ؤدي �إىل طبقات متفاوت ��ة ومتتالية من الألغام،
ويزيد من �صعوبة حتديدها وتوقعها.
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ي�صبح فهم الو�ضع �أكرث �صعوبة عندما يتم زرع حقول الألغام بطريقة ع�شوائية عمد ًا ،وذلك بهدف
تعطي ��ل �أن�شطة الأعداء وال�سكان ب�شكل عام .ي�ستخدم ه ��ذا التكتيك عاد ًة خالل حرب الع�صابات
عندما تتحرك املجموعات املتمردة بعدد حمدود للألغام.
م ��ع م ��رور الوق ��ت ،ي�صع ��ب فه ��م �أك�ث�ر حق ��ول الألغ ��ام قابلي ��ة للتنب� ��ؤ .فت� ��ؤدي ح ��وادث الب�ش ��ر
واحليوان ��ات واح�ت�راق النب ��ات �إىل تفجري بع� ��ض الألغام مم ��ا ي�سبب بع�ض الفج ��وات يف الأمناط
وي�ص ّع ��ب عملي ��ة اتخاذ الق ��رارات بثقة فيما يتعل ��ق بتطهري كل الألغام ،وبذلك يك ��ون من املنا�سب
توقيف الأعمال.
ي� ��ؤدي اجن ��راف الرتب ��ة والفي�ضان ��ات �إىل حتري ��ك الألغ ��ام �أو دفنه ��ا يف م ��كان �أعم ��ق يف
الأر� ��ض �أو رفعه ��ا �إىل �سط ��ح الأر� ��ض .ق ��د تت أ�ث ��ر الأمن ��اط ب� ��أي عملي ��ات تطه�ي�ر غ�ي�ر موثق ��ة
تغط ��ي فق ��ط أ�ج ��زاء م ��ن حق ��ل الألغ ��ام� ،أو �أن�شط ��ة تطه�ي�ر ترك ��ت بع� ��ض الألغ ��ام ،وال تتواف ��ق
م ��ع املعاي�ي�ر الوطني ��ة والدولي ��ة .ي�ص ّع ��ب اتخاذ الق ��رارات الفعال ��ة املتعلق ��ة بت�سلي ��م الأر�ض � ّأي
عام ��ل ي�ص ّع ��ب حتدي ��د م ��كان وج ��ود الألغ ��ام �أو غيابه ��ا ،وي�ؤدي ه ��ذا الأم ��ر �إىل زي ��ادة الأعمال
التقنية.

خملفات الذخائر العنقودية
تتميز الذخائر العنقودية عن باقي الألغام ،فعندما تطلق �أو تقع تن�شر الذخائر ال�صغرية املتفجرة
وتخل ��ق منط� � ًا ع�شوائي ًا �أو �آثار ًا على الأر�ض .من الطبيعي �إيج ��اد �ألغام غري منفجرة �ضمن منطقة
االنبعاثات ب�سبب معدل ف�شلها املرتفع.1

الذخائر العنقودة مطلق ًة الذخائر ال�صغرية املتفجرة
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م ��ن خالل متييز �شكل الآثار وحتديد مركزها وحدوده ��ا ،ي�صبح من املمكن حتديد مكان الن�شاط
التقن ��ي ال�ض ��روري واملكان غري ال�ضروري .ت�ساعد القدرة على التوق ��ع يف اتخاذ قرار فعال لت�سليم
الأر� ��ض .وحيث تكون �ضرب ��ات الذخائر العنقودية حديث ��ة ن�سبي ًا ،تتوفر الفر� ��ص لتطبيق عمليات
فعالة .ولكن مع مرور الوقت ،ي�صبح الو�ضع �أقل و�ضوح ًا.
جتع ��ل الت�أثريات البيئي ��ة (الفي�ضانات واجنراف الرتبة واملنحدرات وظه ��ور النبات) من ال�صعب
ر ؤ�ي ��ة امل�ؤ�ش ��رات الت ��ي ت�ش�ي�ر �إىل وج ��ود الذخائ ��ر العنقودي ��ة وحتديد املوج ��ودة منها .ق ��د ينقل
عنا�ص ��ر م ��ن ال�سكان املحلي�ي�ن الأج�سام مما يخل ��ق دلي ًال وا�ضح� � ًا للتلوث يف مناط ��ق مل تتعر�ض
للهجوم.
ميك ��ن تب ّني مناهج خمتلف ��ة للم�سح والتطهري يف املناطق اخلالية من الألغ ��ام ،وذلك عندما يتعلق
الأم ��ر بالتلوث بالذخائ ��ر ال�صغرية املتفجرة .ي�س ّهل حمتوى املع ��ادن املرتفع يف الذخائر ال�صغرية
املتفج ��رة اكت�شافه ��ا .ويف حني ي�ستحيل الو�ص ��ول �إىل املناطق امل�شتبهة ،ميك ��ن النفاذ �إىل املناطق
الت ��ي حتت ��وي على ذخائر �صغرية متفج ��رة والتحقق منها و�إزالة النبات قب ��ل تطهريها مما ي�سمح
بعمليات �أ�سرع و�أكرث فعالية.

خملفات حرب �أخرى
جت ��ذب حق ��ول الألغ ��ام والذخائر العنقودي ��ة االنتباه ب�سب ��ب حظرها مبوجب املعاه ��دات الدولية.
وغالب� � ًا م ��ا تظه ��ر �أنواع أ�خ ��رى من خملف ��ات احل ��رب القابل ��ة لالنفجار بع ��د النزاع ��ات – كما
قذائ ��ف اله ��اون والقذائف املدفعي ��ة والقنابل الت ��ي تطلقها الطائ ��رات والتي ف�شل ��ت يف االنفجار
كم ��ا يج ��ب .ال تخلق هذه الأمور ع ��اد ًة منط ًا ي�سهل توقع ��ه بعد �إطالقها رغ ��م متركزها يف مناطق
حمددة.
جمهوري ��ة الو الدميقراطية ال�شعبية والفيتنام هما مثاالن ع ��ن الدول التي تعاين من الذخائر غري
املتفج ��رة �إ�ضافة �إىل جمموعة كبرية من خملفات احلرب القابلة لالنفجار (مبا يف ذلك من تلوث
ملح ��وظ بالألغام ال�صغرية املتفجرة) ،ولكن من دون امتداد تلوث على م�ساحات كبرية .ت�ؤثر هذه
الذخائ ��ر غري املتفجرة على ال�سالمة العامة والنمو االجتماعي واالقت�صادي الذي ي�ساهم عاد ًة يف
انت�شار معقد للتلوث.
تتطل ��ب هذه امل�ش ��اكل عاد ًة الإدارة عل ��ى مدى �سنوات وعق ��ود عديدة .وتت�سبب الألغ ��ام والذخائر
ال�صغ�ي�رة املتفج ��رة تلوث ال�سطح ،غري �أن الطاقة احلركية الناجت ��ة عن قذائف الهاون والقذائف
أج�سام مدفونة يف العمق وغالب ًا
املدفعية وال�سيما القنابل املطلقة من �أماكن مرتفعة ت�ؤدي �إىل وجود� ٍ
م ��ا تكون على عمق �أمتار .فوج ��دت القنابل يف جمهورية الو الدميقراطي ��ة ال�شعبية والفيتنام على
عم ��ق ت ��راوح بني مرت الواحد �إىل خم�سة �أمتار� ،إ�ضاف ��ة �إىل �ألغام ثقيلة و�صلت �إىل عمق ع�شرة �إىل
ً 2
ع�شرين مرتا.
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امل�صدر� :صجل اكت�صافات وردود وحدة التخل�س من الذخائر املتفجرة من غرب برلني (برلني ً
لحقا) ال�صرطة وحدة ال�صرطة التكتيكية
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وكذلك الأمر يف خالل احلرب العاملية الثانية ،عانت مناطق خمتلفة من �أوروبا الغربية من ق�صف
ج� � ّوي و�أر�ضي مكثف تارك ًا كميات �ضخمة م ��ن الذخائر غري املتفجرة يف مدن ودول و�أنهر وبحو ٍر.3
وهذه هي احلال يف دول �أخرى عانت من معارك حديثة مثل دول جنوب �شرقي �آ�سيا.

امتزاج التلوث
ميك ��ن �إيجاد امت ��زاج حلقول الألغ ��ام عادية ،منخف�ضة الكثاف ��ة ،املنت�ش ��رة ،وانت�شار ًاللألغام غري
العادي ��ة على م�ساحات جغرافية كبرية� .إ�ضافة �إىل ذل ��ك ،قد يتداخل التلوث بذخائر احلرب غري
املتفج ��رة مبا فيه ��ا الألغام ال�صغرية املتفجرة يف مناطق الألغام اخلط ��رة .قد تكون البيئة العملية
وطبيع ��ة التلوث معقدة ج ��د ًا حيث �ساهم الق�صف اجلوي يف دفن الذخائ ��ر غري املتفجرة يف عمق
الأر�ض.
تتطلب �أنواع امتزاج التلوث املختلفة امتزاج ًا يف الردود ب�ش�أن ت�سليم الأر�ض ،كما تعتمد ب�شكل �أكرب
عل ��ى معايري عالية جلمع املعلوم ��ات والتحليل واال�ستخدام .ت�سري عمليات امل�سح التقنية يف املناطق
التي ي�شتب ��ه باحتوائها على ذخائر عنقودية �أو خملفات احلرب القابلة لالنفجار ،ب�شكل �أ�سرع من
الأماكن التي ي�شتبه بوجود حقول �ألغام فيها.
ت�صب ��ح الألغام عن�صر اخلطر الأبرز� ،إذ تفر�ض تقني ��ات حتقيق وتطهري بطيئة ولكن �آمنة ملنطقة
اخلط ��ر �إذا ا�شتب ��ه بها .وبهدف تفادي �أي ن�ش ��اط متعلق مبخلفات احل ��رب القابلة لالنفجار ،من
ال�شائع معاجلة �أخطار حقول الألغام �أو ًال قبل تطبيق تقنية �أ�سرع للبحث عن الذخائر غري املتفجرة
بعد ذلك.

عملية ت�سليم الأر�ض والإبالغ عنها
ت�صف عملية ت�سليم الأر�ض التايل:
•
•
•
•

بذل كل اجلهود املمكنة بهدف حتديد املناطق اخلطرة.
�إلغاء الأر�ض من خالل عمليات م�سح غري التقني.
ت�صغري الأر�ض من خالل امل�سح التقني.
تطهري الأر�ض من تلوث الألغام/خملفات احلرب القابلة لالنفجار.
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كل اجلهود املمكنة

All reasonable effort

Generally,
have been
when:تبذل كل
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when: ‘all reasonable effort’ is considered to :عندما
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are
أو• اeither
 اIt،املنطقة
خملفات احلرب القابلة للنفجار يف/• يظهر تربير موثوق لعدم وجود الألغام
present in an area or, if they were found to be present, have all been
to be present, have allnot
been
. تكون قد دمرت اأو اإزيلت من مكانها،وجدت
destroyed or removed from that area.
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of additional
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to beالتزام
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غري منطقيisأمر ًا
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• يعترب
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considered to be unreasonable
in relation to the results expected.4
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ELEMENTS OF THE LAND RELEASE PROCESS
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، املنطقة املوؤك ��دة خطورتها ومنطقة حيث اخلط ��ر امل�صتبه به:يظه ��ر الر�صم البي ��اين ت�صنيفني للأرا�ص ��ي
 وينتج عن هذه. امل�صح التقني والتطهري، امل�صح غ ��ري التقني:اإ�صاف ��ة اإىل ثلثة ن�صاطات ت�صاهم يف ت�صليمها
 على التقارير على امل�صتوى الوطني.الن�صاط ��ات ثلثة منتجات األ وه ��ي الأرا�صي امللغية وامل�صغّرة واملطهرة
 المتثال لهذه امل�صطلحات وت�صنيف،التي ترفع اإىل اجلهات املانحة والتي تخ�صع للقانون الدويل الإن�صاين
.الإح�صاءات اخلا�صة بت�صليم الأرا�صي

illustrating the two land classifications: confirmed and suspected hazardous areas and
and suspected hazardousDiagram
areas and
the
three
activities that can contribute to their release: non-technical survey, technical survey
n-technical survey, technical survey
and clearance.
The three products of these activities are cancelled, reduced and cleared land
cancelled, reduced and cleared
land
respectively.
Reporting
at a national level, to donors and under IHL should conform to such
under IHL should conform to such
terminology and land release statistics should be disaggregated.
regated.
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© 2014 GICHD

128

|

Chapter 5

5 الف�صل

128

تب ��ذل كل اجلهود املمكنة يف كل مراحل عملي ��ة تطهري الأر�س .وذلك ل يعني القيام ،فقط ،بجهود
ج�صدي ��ة للتحقق م ��ن الأر�س ،اإمن ��ا اأي�ص ًا ال�صتخ ��دام املنا�صب جلم ��ع البيانات والتحلي ��ل واإدارة
املعلومات بهدف دعم اتخاذ القرارات وتربيرها.

حتديد املناطق اطر
يت�صمن تطهري الأر�س حتديد مكان وجود الألغام وخملفات احلرب القابلة للنفجار ومن ثم بذل
جه ��ود اإ�صافي ��ة (تقنية وغري تقنية) بهدف حت�صني هذا التحديد حت ��ى يتم التاأكد من اأن املخاطر
غري موجودة اأو مت تطهريها كلي ًا .يف نهاية العملية ،يجب اأن تفي جميع الأرا�صي املطهرة باملتطلبات
الأ�صا�صية على اأنها ل حتوي اأي خطر (على �صعيدي العمق واحلجم) وعلى اأنها اآمنة لل�صتعمال.
ت�صنف املنطقة على اأنها منطقة اخلطر امل�صتبه بها اأو املنطقة املوؤكد خطورتها .ويعتمد هذا الأمر
عل ��ى اأدلة غري مبا�صرة لوج ��ود اخلطر (مثل الأر�س الزراعية غري امل�صتخدم ��ة والتقارير ال�صفوية
م ��ن ال�صكان املحليني اأو املحارب ��ني القدامى) اأو اأدلة مبا�صرة لوجوده ��ا (مثل احلوادث و�صجلت
معتم ��دة للألغام والقذائف غري املنفجرة من خملفات احل ��روب وروؤية الألغام يف مكانها واإ�صارات
التحذير اإلخ.).
اإذا خل�ص ��ت عملي ��ات امل�صح غ ��ري التقنية اإىل عدم وجود اأدلة كافية للتل ��وث يف بع�س اأو كل منطقة
اخلط ��ر امل�صتبه بها ،ت�صلم الأر�س وتعترب ملغي ��ة .اإذا وجدت عمليات امل�صح التقنية اأدلة غري كافية
للتلوث ،ت�صلم الأر�س وتعترب م�ص ّغرة.
عندم ��ا جترى عملي ��ات امل�صح غري التقني ��ة يف منطقة جدي ��دة ول تعرث على اأدلة ت�ص ��ري اإىل وجود
الألغ ��ام اأو خملفات احلرب القابلة للنفجار ،ل ت�صج ��ل املنطقة على اأنها ملغية .فل يطبق الإلغاء
والت�صغ ��ري اإل يف املناط ��ق الت ��ي قد �صنف ��ت �صابق ًا على اأنه ��ا م�صبوهة اأو خط ��رة (منطقة اخلطر
امل�صتبه بها واملنطقة املوؤكد خطورتها).
تو�ص ��ح املعاي ��ري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام - 07.11ت�صلي ��م الأرا�صي ،اأنه بغ�س النظر عن
نتائج اأي عملية م�صح اأو تطهري ،على العاملني يف اإزالة الألغام دائم ًا ت�صجيل ما يلي:
•

ما مت اإجنازه مع حتديد املكان والزمان،

•

ما مت العثور عليه مع حتديد املكان والزمان.

يعترب ت�صليم الأر�س عملية تقييم م�صتمر للخطر ،مبايف ذلك اإدارة العمليات والأ�صخا�س واملعلومات
واجل ��ودة .ويكمن الهدف الأ�صا�صي يف حترير ال�صعوب واملحافظات والأرا�صي الوطنية من تاأثريات
تلوث الألغام/خملفات احلرب القابلة للنفجار.
الف�صل 129 5

�أن�شطة امل�سح
�إن اله ��دف من �أن�شطة امل�سح ه ��و جمع الأدلة لدعم عملية اتخاذ الق ��رارات الفعالة واملوثوقة حول
م ��كان وجود الأخط ��ار �أو غيابها ،بهدف فهم ت�أثريه ��ا على ال�سكان ودعم عملي ��ات و�ضع الأوليات
والتخطي ��ط املنا�سب .يجب �أن تتنا�سب جميع طرق امل�س ��ح وتقنياتها مع الظروف والأحوال املحلية
ونوعي ��ة التل ��وث والأه ��داف م ��ن ا�ستخ ��دام البيانات/املعلومات .ت�ستخ ��دم الو�سائل غ�ي�ر التقنية
والو�سائل التقنية عاد ًة يف عملية تطهري الأر�ض.
ي�ش ��كل امل�سح غري التقني ع ��اد ًة اخلطوة الأوىل يف جمع بيانات جديدة ملنطق ��ة اخلطر امل�شتبه بها
واملنطق ��ة امل ؤ�ك ��د خطورته ��ا وللمناطق املح ��ررة �أو �أجزاء املناط ��ق املوجودة يف �سج�ل�ات البيانات
(الإلغاء) .ميكن ت�صنيف �أن�شطة امل�سح غري التقنية �إىل نوعني:
  -1عمليات م�سح ترتكز على املجتمع
•  م�سح الت�أثري ،مبا فيها م�سح ت�أثري الألغام الأر�ضية،
  -2عمليات م�سح ترتكز على اخلطر
•  ي�شار �إليها �أحيان ًا بامل�سح الطارئ ،امل�سح العام ،عمليات م�سح امل�ستوى الأول ولكنها جتمع
جميعه ��ا حتت عبارة م�سح غ�ي�ر تقني وذلك بح�س ��ب املعايري الدولي ��ة للأعمال املتعلقة
بالألغام.
ي�ستخ ��دم امل�سح التقني ،مب ��ا يف ذلك ا�ستخدام املوجودات التقني ��ة يف مناطق اخلطر امل�شتبه بها،
بهدف ك�سب معلومات مبا�شرة حول طبيعة التلوث ومداه وخ�صائ�صه واملناطق التي وجد فيها.

درا�سة ا�ستق�صائية عن ت�أثري الألغام الأر�ضية
أ�ج ��رت  18دول ��ة عملي ��ة م�سح وطنية عل ��ى املجتمع ��ات للت�أثري االجتماع ��ي واالقت�ص ��ادي للألغام
وخملف ��ات احلرب القابلة لالنفج ��ار ،وذلك با�ستخدام تقنية م�سح لت�أث�ي�ر الألغام الأر�ضية .تبعت
ه ��ذه ال ��دول جمموعة م�شرتكة من الربوتوك ��والت ،وهي منهجية منظمة للم�س ��ح الوطني والتقرير
املوحد و�إدخال البيانات �إىل نظام �إدارة املعلومات للأعمال املتعلقة بالألغام.
ا�ستخ ��دم امل�سح ثالثة عوام ��ل – نوع التلوث (الألغام �أو الذخائر غ�ي�ر املنفجرة) ،والأر�ض ،وعدد
ال�ضحاي ��ا – للتو�ص ��ل �إىل نتيج ��ة الت أ�ث�ي�ر لكل جمتم ��ع خ�ضع للم�س ��ح� .سمح هذا الأم ��ر بت�صنيف
املجتمعات على �أ�سا�س نتائجها و أ� ّمن �إطار عمل ي�ستهدف امل�صادر يف خالل التخطيط اال�سرتاتيجي
وعمليات و�ضع الأولويات.
وللأ�س ��ف ،ف�إن تقنية م�س ��ح ت�أثري حقول الألغام الت ��ي ارتكزت على قيا�س ت�أث�ي�ر الألغام/خملفات
احل ��رب القابلة لالنفج ��ار على املجتمعات عو�ض ًا ع ��ن حتديد �أماكن املناط ��ق امل�ؤكد خطورتها قد
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تلق ��ت ردة فعل �ضعيفة ب�سبب عدم �إعطاء االهتمام الالزم لدقة حدود مناطق اخلطر امل�شتبه بها.
بيانات مليئة بالأحجام املبالغ فيها ملناطق اخلطر.
و�أدى �سوء التفاهم �إىل احل�صول على قواعد
ٍ
�أظه ��رت درا�س ��ة لـ«مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا� ��ض الإن�سانية» حول عمليات
م�س ��ح ت�أثري الألغام الأر�ضية يف ث�ل�اث دول� ،أنه من املكن تقلي�ص حجم منطقة اخلطر امل�شتبه بها
(وه ��ي منطقة ت�أثري بح�س ��ب م�سح ت�أثري الألغام الأر�ضية بدل �أن تكون منطقة اخلطر امل�شتبه بها)
والت ��ي قدرت بن ��ا ًء على بيانات م�سح ت�أثري الألغ ��ام الأر�ضية� ،إىل معدل تقريب ��ي يبلغ  90باملئة �إذا
خ�ضع ��ت لعملية م�سح غري تقنية �إ�ضافية 5.ويظهر هذا الإح�صاء مدى الت�أثري املنظور حول منطقة
ملوثة بالألغام بدل الإ�شارة �إىل �سوء نوعية تعريف منطقة اخلطر امل�شتبه بها يف خالل عملية م�سح
ت أ�ث�ي�ر الألغام الأر�ضية� .ساهمت العرب امل�ستفادة يف خالل معاجلة بع�ض املفاهيم اخلاطئة املتعلقة
با�ستخدام م�سح ت�أثري الألغام الأر�ضية يف تطوير تقنيات ت�سليم الأر�ض احلالية.

امل�سح غري التقني
يعترب امل�سح غري التقني نقطة البداية لتحديد املعلومات ،ونفاذها ،وجمعها ،و�إبالغها وا�ستخدامها
بهدف حتديد م ��كان الألغام/خملفات احلرب القابلة لالنفجار ،وم ��كان غيابها ،وحتديد املناطق
اخلطر امل�شتبه بها واملناطق امل�ؤكد خطورتها حيث يتوجب تطبيق حتقيقات �إ�ضافية و�/أو تطهري.
ت�ستخ ��دم تقنية امل�سح غري التقني تقييمات املكاتب وحتلي ��ل ال�سجالت التاريخية وحتاور خمربين
ع ��دة وتقيي ��م ما وجد خالل عملي ��ات امل�سح والتطه�ي�ر يف مواقع �أخرى وزي ��ارات ميدانية من دون
ا�ستخدام املعدات التقنية ودخول املناطق اخلطرة.
حت ��اول الف ��رق امليدانية للم�س ��ح غري التقني �أن ت�سج ��ل املناطق املعروفة وامل�شبوه ��ة بدقة �شديدة.
وب�إمكانها جمع معلوم ��ات ا�ضافية حول ا�ستخدام الأرا�ضي وامتالك الأرا�ضي و�آثار املناطق امل�ؤكد
خطورتها املبلغ عنها ،مبا يف ذلك بيانات ال�ضحايا.
ويف حني يعترب امل�سح غري التقني نقطة بداية العمليات ،ميكن متابعته بالتوازي مع امل�سح التقني و/
�أو �أن�شط ��ة التطهري يف خ�ل�ال عملية ت�سليم الأر�ض .قد يظهر خمربون جدد �أو معلومات جديدة يف
�أي وقت ،مما يقدم �أدلة ا�ضافية لتعديل احلدود واحلد ب�شكل �أكرب من مدى �أن�شطة امل�سح التقنية
والتطهري.
عل ��ى الرغم من اختالف طبيعة تلوث الألغام/خملفات احلرب القابلة لالنفجارالكبري والتحديات
القائم ��ة عند حماولة ت�سجيل ح ��دود مناطق اخلطر امل�شتبه بها ،فقد حقق ��ت �أعظم التطورات يف
فعالي ��ة ت�سليم الأر�ض بوا�سطة منهجيات م�سح غ�ي�ر تقنية �أكرث دقة .وغالب ًا ما كانت نقاط البداية
ملهم ��ات التطهري غري منا�سبة ومرتكزة على معلومات غري دقيقة �أو �ضعيفة مل يتم التدقيق فيها �أو
تعزيزها قبل بداية امل�سح التقني و�/أو التطهري.
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معلومات عن املناطق امل�ؤكد خطورتها (�أنغوال)
فرق امل�سح غري التقني جتمع
ٍ

امل�سح التقني
يت�ضم ��ن امل�سح التقني تدخال�ص ج�سدي� � ًا بوا�سطة موجودات امل�سح �أو التطهري يف املناطق اخلطرة
بهدف:
•  ت�أكي ��د وج ��ود الألغام/خملفات احل ��رب القابلة لالنفج ��ار�أو غيابها ،وحتديد ن ��وع املخاطر
املوجودة.
•  حتديد حدود مناطق اخلطر امل�شتبه بها واملناطق امل�ؤكد خطورتها التي تتطلب الت�سليم.
•  جمع املعلومات بهدف دعم اتخاذ قرار ت�سليم الأر�ض.
ميكن ت�صنيف امل�سح التقني يف نوعني �أ�سا�سيني:
  -1التحقيقات امل�ستهدفة :ت�ستهدف املناطق املحددة �أو النقاط �ضمن مناطق اخلطر؛ وقد ت�شكل
مناط ��ق عالية اخلطورة حي ��ث وقعت احلوادث �أو حي ��ث يتوقع وجود الألغ ��ام �أو الذخائر غري
املنفجرة.
  -2حتقيق ��ات املنهجية :تنت�ش ��ر املمرات املخروق ��ة �أو املقطوعة ب�شكل منتظ ��م يف املنطقة فتبقى
املناط ��ق املتداخل ��ة غري معاجلة .ويف بع� ��ض الأحيان ،قد متتد التحقيق ��ات امل�ستهدفة لتغطي
 100باملئة من منطقة اخلطر.
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لي� ��س لزام� � ًا على املوجودات التقني ��ة �أن تتوافق مع جمي ��ع معايري امل�سح .فما عليه ��ا القيام به هم
التايل:
•  املحافظة على �سالمة طاقم امل�سح التقني.
•  ت�أم�ي�ن �أرجحي ��ة عالية (الت�أكيد) �أن املعدات والتقنية امل�ستخدم ��ة �ست�شري �إىل وجود عنا�صر
اخلطر املتوقعة.
عند التطبيق ،قد يكون من ال�صعب عزل امل�سح التقني كن�شاط منف�صل �ضمن عملية مت�سل�سلة (بعد
امل�سح غري التقني وقبل التطهري) .وغالب ًا ما تتداخل الأن�شطة وميكن تنفيذها ب�شكل متزامن؛ فقد
يطبق امل�سح التقني:
•  قبل التطهري بهدف امل�ساعدة يف تر�سيم مناطق اخلطر امل�شتبه بها واملناطق امل�ؤكد خطورتها.
•  يف �أثناء/بالتزام ��ن م ��ع التطه�ي�ر به ��دف الإبالغ عن ق ��رارات تتعلق بفاعلي ��ة القيام مبهمة
تطهري.
•  بعد التطهري ،عندما يزيد التحقق من منطقة عازلة حتيط باملنطقة املطهرة من الثقة ب�إزالة
جميع الألغام/خملفات احلرب القابلة لالنفجار.

م�سح تقني منتظم با�ستخدام مدر�سة .مت الإبالغ عن منطقة م�ؤكد خطورتها تبلغ م�ساحتها  8كلم ،كما ومت تطهري
ممرات ا�ستك�شافية �آلية عند كل  25مرت ًا .مل يتطلب الأمر متابعة من قبل موجودات امل�سح الأخرى �إال يف حال وقوع
�أي تفج�ي�ر ب�ص ��ري �أو �سمعي يف خالل امل�سح الآيل .وتركت الأر�ض على ما هي فيما بني املمرات .مل يتم العثور على
أعمال �إ�ضافية.
�أي ج�سم خطر يف خالل عملية امل�سح فتم ت�سليم الأر�ض من دون القيام ب�أي � ٍ
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التطهري
�إن أ�ب ��رز أ�ج ��زاء عملي ��ة �إزال ��ة الألغام ه ��و تطهري الألغ ��ام وخملفات احل ��رب القابل ��ة لالنفجار،
وه ��و �أي�ض� � ًا �أكرث الأج ��زاء اخلم�سة كلف� � ًة .وي�شري التطه�ي�ر �إىل عملي ��ة جمع املعلوم ��ات املتداخلة
و�إزال ��ة اخلط ��ر ،الأم ��ر ال ��ذي يح ��دد املنطق ��ة اخلط ��رة ب�ش ��كل كام ��ل �أثن ��اء �إزال ��ة املخاط ��ر
املتفجرة.
يهدف التطهري �إىل خلق �أر�ض �آمنة عرب حتديد �أماكن الألغام واملخاطر املتفجرة الأخرى ومن ثم
تدمريه ��ا �ضمن منطقة حمددة وعلى عمق حمدد .يتطلب هذا الأمر �أنظمة �إدارة وعمليات تطهري
تك ��ون منا�سبة وفعالة و�آمنة� .إ�ضافة �إىل القي ��ام بالتطهري ،يتوقع من منظمات �إزالة الألغام �إعالم
املجتمع ��ات املجاورة بحج ��م اخلطر املتبقي ومبدى تقدم العملية .ي�ش ��كل التوا�صل املجتمعي جزء ًا
مهم� � ًا من عملية �إزالة الألغام وطريقة فعالة لبن ��اء الثقة بني امل�ساهمني ال�سيما م�ستخدمي الأر�ض
امل�سلمة.
وغالب� � ًا ما ت�ستخدم عب ��ارة �أدوات �إزالة الألغام يف عملية �إزالة الألغ ��ام وهي تت�ألف عاد ًة من ثالثة
عنا�ص ��ر :التطه�ي�ر الي ��دوي و�أنظمة الك�ش ��ف بوا�سطة احليوان ��ات والأنظم ��ة امليكانيكي ��ة� .أ�صبح
ا�ستخدام الآالت واحليوانات �أمر ًا �شائع ًا يف عمليات �إزالة الألغام على الرغم من �أن معظم الألغام
الأر�ضية وخملفات احلرب القابلة لالنفجار ما زالت تط ّهر يدوي ًا.
يت أ�ث ��ر قرار اختيار دمج التقني ��ات يف بلد ما اخلطر ونوع اخلطر الذي ت�سبب ��ه الألغام� ،إ�ضافة �إىل
عوامل مهمة �أخرى مثل التمويل والأمن والبنية التحتية والأر�ض والقوانني الوطنية.

التطهري اليدوي
مل تتغ�ي�ر ط ��رق تطهري الألغ ��ام اليدوية تغيرّ ًا ملحوظ ًا من ��ذ احلرب العاملية الثاني ��ة ،فهي ما زالت
تعتمد على مزيلي الألغام الذين يعملون يف م�سار حمدد با�ستخدام كا�شف املعادن �أو احلفر �أو عدة
التنقي ��ب حتى يتم اكت�شاف الغر� ��ض م�شبوه .وعلى الرغم من �أن هذه الطرق غالب ًا ما تعني التقدم
البط ��يء� ،إال �أنها منت�شرة و�شائعة يف برامج �إزال ��ة الألغام تقدير ًا مل�ستويات الثقة الكبرية املرتبطة
بالأرا�ض ��ي الت ��ي تطهرها .تختار بع�ض املنظم ��ات املعنية بالتطهري اليدوي ع ��دم اللجوء �إىل طرق
وموجودات بديلة.
ي�ستخ ��دم املطه ��رون اليدوي ��ون خلل ��ق وتطهري �أنظم ��ة املمرات ع�ب�ر القيام بتحقيق ��ات م�ستهدفة
ومنتظم ��ة وبتطه�ي�ر املنطقة.يتمركز املطهرون عاد ًة عل ��ى بعد م�سافات �آمن ��ة �أحدهم من الآخر،
ويتابع ��ون التطه�ي�ر حت ��ى اكت�ش ��اف الأغرا� ��ض امل�شبوهة .ث ��م يحفراملطه ��ر بانتباه ح ��ول الغر�ض
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يفجر يف مكان ��ه �أو ينقل بهدف تفج�ي�ره يف نهاية
و�إذا تب�ي�ن أ�ن ��ه لغ ��م �أو ذخ�ي�رة متفجرة ،إ�م ��ا �أن ّ
النهار.
من ال�سهل تدريب فرق من املطهرين اليدويني واملراقبني .يف الدول حيث تكاليف العمالة منخف�ضة،
يك ��ون ا�ستخ ��دام املطهرين اليدويني �أمر ًا فع ��ا ًال من حيث الكلفة .فهم متدرب ��ون على تطهري حقول
الألغام متى توفرت ال�سجالت واخلرائط وحيث زرعت الألغام بنمط حمدد .ت�شكل النباتات الكثيفة
والأنقا� ��ض واحلطام واملناط ��ق املتح�ضرة جميعها عوامل تبطئ التطهري وتدف ��ع �إىل اعتماد و�سائل
بديلة .وب�إمكان املطهرين اليدويني م�ساعدة �أنظمة التطهري ومعاجلة الأر�ض امليكانيكية ب�شكل كبري
يف املناطق التي مينع و�صول الآالت �إليها ،كما ي�ستخدمون يف املهمات املرتبطة بالتوا�صل املجتمعي.
كا�شفات املعادن
�أدى ا�ستخ ��دام امل ��واد البال�ستيكية يف �صناعة الألغام يف ع ��ام � 1960إىل تراجع حمتوى املعدن ب�شكل
كبري .ففي معظم الألغام امل�ضادة للأفراد احلديثة ،تقل�ص حمتوى املعدن �إىل ب�ضعة غرامات ،وبقي
القادح والناب�ض والغالف .وبهدف مواجهة املحتوى الب�سيط من املعدن� ،أ�صبحت الكا�شفات احلديثة
ح�سا�سة� ،أخف وزن ًا� ،أكرث متانة ،موثوقة و�سهلة اال�ستعمال مقارن ًة ب�أدوات عام  1940البطيئة.
ومع ارتفاع ح�سا�سية الكا�شفات احلديثة� ،أ�صبحت �أكرث عر�ض ًة لإطالق �إنذارات كاذبة ب�سبب قطع
معدنية �صغرية ومركبات معدنية موجودة
يف بع�ض الأتربة مثل تربة �أتريتات .وعلى
الرغ ��م من ه ��ذه القيود ،تظ ��ل كا�شفات
املع ��ادن �أك�ث�ر و�سائ ��ل الك�ش ��ف �شيوعا ً،
كم ��ا �أنها تخ�ض ��ع لتح�سينات م�ستمرة يف
ت�صميمها.
ت�صن ��ع الكا�شف ��ات احلديث ��ة وفق� � ًا
ملب ��د أ� احل ��ث املغناطي�س ��ي الق ��ادر على
تعوي� ��ض و�إلغ ��اء الإ�ش ��ارات الناجت ��ة
ع ��ن مركب ��ات معدني ��ة غ�ي�ر مرغوب ��ة
يف الرتب ��ة .كم ��ا ويتمت ��ع بع�ضه ��ا برادار
قيا� ��س الأر� ��ض .وعل ��ى الرغ ��م م ��ن
حت�سين ��ات يف الربجمي ��ة وتكنولوجي ��ا
الإ�ست�شع ��ار ،يج ��ب �أن تك ��ون الكا�شفات
متين ��ة و�سهل ��ة اال�ستعم ��ال والت�صلي ��ح
و إ�ع ��ادة ال�شح ��ن فال تتطل ��ب الكثري من
خطة العمل الوطنية -مزيلة �ألغام �أنثى(الأردن)
ال�صيانة.
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�سرب الألغام
يبق ��ى امل�سبار �أداة �شائعة ت�ستعمل لت�أكيد املوقع املح ��دد للألغام املدفونة .فهي �أداة رخي�صة الثمن
وب�سيط ��ة وفعالة وت�ستعمل لال�ست�شعار بالألغام برقة م ��ن جوانبها فيما هي مدفونة يف الأر�ض .يتم
ذل ��ك م ��ن خالل ثقب �سطح الأر�ض بزاوي ��ة  30درجة كحد �أق�صى بهدف تف ��ادي �إثارة ر�أ�س اللغم
الذي يعترب يف معظم الأحيان موقع �آلية التحريك.
ت�صنع �أداة �سرب الألغام من مواد عدة ،من املواد البال�ستيكية الباهظة الثمن �إىل الفوالذ والألومنيوم
واحلدي ��د .وتكم ��ن �أبرز م�ساوئ �س�ب�ر الألغام يف �أ�سع ��ار الت�صاميم املتقدمة املرتفع ��ة وقرب ر�أ�س
مزيل اللغم ويديه من اللغم الذي يتم التحقق منه واجلهد الذي يتطلبه عند ا�ستخدامه يف الأر�ض
ال�صخري ��ة .ال ي�ستخدم امل�سب ��ار عندما يكون هناك احتمال م�صادف ��ة �ألغام جمهزة ب�صمام عدم
الإزعاج �أو �ألغام تغريت مواقعها.
اجلرافات
أرا�ض �أخرى
ت�ستخ ��دم اجلرافات للحف ��ر والك�شف عن الألغام يف ال�شواطئ الرملي ��ة وال�صحارى و� ٍ
خالي ��ة من اجلذور الكبرية �أو ال�شجريات الكثيفة �أو احلج ��ارة .ويجري ت�شغيلها �إما باالقرتاب من
اللغ ��م من جانب ��ه كما هي احلال بالن�سب ��ة للم�سابر� ،أو الغ ��رف و�سحب اللغم م ��ن العمق :وتهدف
الطريق ��ة الأخ�ي�رة �إىل حتديد موقع اللغم قبل احلفر ،وذل ��ك ل�سحبه �إىل �سطح الأر�ض يف حماولة
واحدة.
وتكم ��ن ميزات اجلراف ��ات يف وجود م�سافة كبرية بني املطهر واللغ ��م ،والتكلفة املنخف�ضة والقدرة
عل ��ى ت�صنيعه ��ا حملي ًا� .أم ��ا يف الأرا�ضي التي حتتوي عل ��ى قطع معدنية ،فتعت�ب�ر تقنية اجلرافات
�أك�ث�ر فعالية من ا�ستخدام كا�شفات املعادن .و�أما يف الأرا�ضي الرملية �أو املنا�سبة ،فا�ستخدم بع�ض
املطهرين كا�شفات املعادن بدل اجلرافات.
وتكم ��ن م�ساوئ تقني ��ة اجلرافات يف االق�ت�راب ال�صعب من اللغ ��م واحتمال وق ��وع انفجارات غري
مرغ ��وب فيها .فاملطهر حممي جيد ًا ويقف على م�سافة من موقع االنفجار ،حتى يتجنب الإ�صابات
الكب�ي�رة� ،إ ّال �أن االنفجار و�صوته وتطاير القطع م ��ن الأر�ض قد تت�سبب ب�إ�صابته .ولكن عند تطبيق
هذه التقنية بعناية ،تف�ضل اجلرافات �أداة مفيدة لتطهري الألغام.
احلفر
تق ��دم عملي ��ة احلفر الكاملة �أعلى م�ستويات الثقة بني كل ط ��رق التطهري املقدمة يف الكتيب ولكنها
ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال .من ال�سهل الإ�شراف على �إزالة كل الرتبة و�صو ًال �إىل عمق حمدد ،لكن التقنية
تقت�صر على التايل:
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•  املناطق التي ت�شكل منحدرات قوية بحيث يكون من ال�صعب التحرك ب�أمان.
•  بع�ض املناطق املتح�ضرة.
•  �أماكن الرتبة ال�صلبة امللوثة باملعادن.
•  �أماكن تقل فيها املعادن وهي غري منا�سبة لأنظمة الك�شف امليكانيكية �أو احليوانية.
التقدم والفعالية
يختل ��ف التق ��دم اليومي ب�شكل كب�ي�ر بح�سب الطريق ��ة والتكنولوجيا امل�ستخدم ��ة ،وبح�سب الأر�ض
املعني ��ة ونوعي ��ة الرتب ��ة والطق�س احلايل .تتفاوت نتيج ��ة التطهري اليومي ملطه ��ر واحد بني خم�سة
�أمت ��ار ومئة وخم�س�ي�ن مرت ًا مربع ًا .يعترب التطه�ي�ر اليدوي من �أف�ضل الط ��رق و�أكرثها فعالية عند
دجمه بطرق ك�شف وتطهري �أخرى.

طريقة احلفر الكامل يف تلة �شديدة االنحدار(�أفغان�ستان)

يت ��م مراجع ��ة إ�ج ��راءات التطهري اليدوية لكل فرد م ��ن �أفراد املطهري ��ن وتقييمها ،بهدف حتديد
الفر� ��ص لتح�س�ي�ن ال�سرعة وال�سالمة والثق ��ة� .إ ّال �أن ن�سبة كبرية من الكف ��اءة تغيب يف املجموعات
وعملي ��ات الإدارة .كما ي�ؤثر �أي�ض ًا :غياب التخطيط املرتكز عل ��ى املوارد املتوفرة ،وو�ضع الأولويات
ب�شكل خاطئ ،وعدم الرتكيز على و�ضع درا�سة منا�سبة لعاملي الوقت واحلركة ،والأحوال الطق�سية،
والأر�ض واملوارد املتاحة على تقدم عملية التطهري وفعاليتها.
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ت�ش ��كل الثق ��ة يف اتخاذ قرار ت�سليم الأر� ��ض �أكرث العوامل ت�أثري ًا على الفعالي ��ة� ،إما كنتيجة لغياب
املعلوم ��ات ال�ضروري ��ة �أو ع ��دم �سم ��اح هيكلي ��ات الإدارة للمديري ��ن يف املراك ��ز املنا�سب ��ة باتخاذ
القرارات .ومبا �أن عملية �إزالة الألغام اليدوية هي عمل ّ
�شاق وباهظ الثمن ،يتم الرتكيز حالي ًا على
تو�سي ��ع التوعي ��ة والدقة يف الدرا�سات التي ت�سبق عملية التخلي�ص بحي ��ث ت�سمح ب�إ�صدار القرارات
حول توزيع نازعي الألغام يف املناطق امللغومة فقط.

�أنظمة الك�شف بوا�سطة احليوانات
يعت�ب�ر الكل ��ب �أكرث احليوانات ا�ستخدام� � ًا يف عملية الك�شف عن الألغام بف�ض ��ل قدرته امل�ؤكدة على
العم ��ل مع الب�شر والت ��درب معهم .وت�ستخدم اجلراذين التي تدرب عل ��ى حتديد الروائح ال�صادرة
من م�صادر حمددة ترتبط باملتفجرات �أو مكونات �أخرى للألغام والذخائر .وي�شار �إىل هذا النظام
بت�سمية �أنظمة الك�شف بوا�سطة احليوانات.
ا�ستخدم ��ت الكالب لق ��رون يف الر�صد والك�شف عن الألغام منذ احل ��رب العاملية الثانية .يدل هذا
احلي ��وان �صاحبه �إىل اللغم الذي عرث عليه ،وم ��ن ثم يبلغ �صاحبه الأمر �إىل املطهر بهدف التحقق
من وجود اللغم.
وعل ��ى غ ��رار �أي و�سيلة �إزالة �ألغام أ�خ ��رى ،تواجه الكالب بع�ض القيود ،غ�ي�ر �أن اخلربة تظهر �أنه
بف�ضل التدريب ال�سليم واملمار�سة والتخطيط ،ب�إمكان الكلب تخطي بع�ض قيود الطق�سية والبيئية.
ت�ستطي ��ع ال ��كالب التي تك�شف عن وج ��ود املتفجرات �أن تع�ث�ر على الألغام التي حتت ��وي على كمية
قليل ��ة من املعدن والألغام املدفونة والألغ ��ام املدفونة يف �أماكن حتتوي على م�ستوى كبري من التلوث

كلب ك�شف الألغام و�صاحبه منتع ًال الأحذية اخلا�صة بالألغام (�سراييفو)
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باملعادن حيث ي�صعب ا�ستعمال كا�شفات املعادن .قد يكون نظام الك�شف بوا�سطة احليوانات �أ�سرع
و�أق ��ل كلفة م ��ن عملية �إزالة الألغام اليدوية .بلغ التطور اليومي ب�ي�ن  300و 2000مرت مربع بح�سب
الظ ��روف البيئية ون ��وع العمل والنظام امل�ستخدم .تقدم �أنظمة الك�ش ��ف بوا�سطة احليوانات �أف�ضل
النتائ ��ج عند الإ�ش ��ارة �إىل �ألغام فردية �أو منطقة حمددة من الألغ ��ام عو�ض ًا عن حماولة العمل يف
منطقة تكرث فيها الألغام.
تت�ضمن املهمات الأخرى املو�صى بها عمليات جمع �سريعة للأدلة يف �أماكن ط ّهرت يدوي ًا وميكانيكي ًا
و�أماك ��ن ال ت�صله ��ا الآالت وطرقات ت�ؤدي �إىل مناطق خطرة ،وتطه�ي�ر �ضربات الذخائر العنقودية
و�ساحات املعارك .وميكن ا�ستخدام احليوانات �أي�ض ًا يف مهمات امل�سح التقني.
ا�ستخدمت احليوانات ،وال�سيما الكالب ،يف عمليات تع ّقب رائحة املتفجرات عن بعد .تت�ضمن هذه
العملي ��ات جمع عينات من الغب ��ار �أو الهواء يف م�صايف من �أماكن �أو طرقات ي�شتبه يف توفر الألغام
فيه ��ا .تنقل امل�صايف �إىل بيئة حمكمة حيث يتم تقدميه ��ا �إىل حيوانات مدربة تدريب ًا خا�ص ًا بهدف
حتلي ��ل الرائحة .تقدم العينات �إىل عدة حيوانات بالتتايل .ف� ��إذا مل ي�شر �أحدها �إىل وجود الألغام
وخملف ��ات احلرب القابلة لالنفجار ،ت�شط ��ب املنطقة التي �أخذت منها العينات عن الئحة الأماكن
اخلطرة.
ا�ستخدم ��ت عملي ��ات تع ّقب رائحة املتفجرات عن بعد يف غالب الأحي ��ان للت�أكد من الطرقات .وقد
طبق ��ت منذ �أكرث من عقد يف دول مثل �أفغان�ستان و�أنغوال وموزمبيق وال�سودان .ا�ستخدمت عمليات
الت�أكد من الطرقات حول العامل عمليات تع ّقب رائحة املتفجرات عن بعد.
يكم ��ن التحدي الأكرب يف عمليات تع ّقب رائحة املتفج ��رات عن بعد يف �صعوبة تقييم جودة العينات
ب�شكل ي�ؤكد عدم تلوث امل�صايف يف خالل نقلها من منطقة التقاط العينات �إىل منطقة التحليل.
ال حت� � ّل عملية تع ّقب رائحة املتفجرات عن بعد حم� � ّل املطهرين ،ولكنها �أداة قوية عند ا�ستخدامها
�إىل جانب الأنظمة اليدوية وامليكانيكية ،بحيث تزيد من فعالية برنامج �إزالة الألغام ب�شكل ملحوظ.

الأنظمة امليكانيكية
يت ��م ت�صني ��ع جمموعة من الأنظمة امليكانيكي ��ة لتفجري الألغام �أو تدمريها .وق ��د تكون عن�صر ًا ذا
فعالي ��ة كب�ي�رة يف برنامج �إزالة الألغ ��ام� ،إذ ت�سرع تط ��ور عنا�صر �أخرى من خ�ل�ال �إزالة النباتات
والأ�س�ل�اك ال�شائك ��ة وتفتيت الرتبة .وقد ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف امل�س ��ح التقني ،وقد ت�ستخدم كطريقة
تطه�ي�ر رئي�سي ��ة يف بع�ض احلاالت .جتهز أ�ن ��واع الآالت الأكرث �شيوع ًا امل�ستخدم ��ة يف عمليات �إزالة
الألغام مبعدات زراعية.
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ق ��د يفر� ��ض اال�ستخ ��دام الناجح لأنظم ��ة ميكانيكية �أك�ب�ر املزيد م ��ن الطلب على البني ��ة التحتية
اخلا�ص ��ة بالطرق ��ات واجل�س ��ور .وتتطلب جمي ��ع الأنظمة توفر قط ��ع التبدي ��ل والأدوات والقدرات
الالزم ��ة ال�ستخدامه ��ا .غالب ًا ما توثر احلاج ��ة �إىل مقطورات و�شاحنات لنق ��ل املعدات امليكانيكية
الثقيل ��ة وعبء الدع ��م اللوج�ست ��ي ال�ضروري لعم ��ل الأنظمة ،على الق ��رارات املتعلق ��ة با�ستخدام
الآالت.
�إن الألغ ��ام امل�ضادة للدبابات والذخائر املتفج ��رة الكبرية قادرة على �إحلاق ال�ضرر �أو حتى تدمري كل
الآالت با�ستثن ��اء �آالت ك�ش ��ف الألغام الثقيلة التي تقدم �أف�ضل حماي ��ة .لذا من ال�ضروري حتديد �أنواع
الألغام التي قد ت�صادف يف خالل الدرا�سات الأولية بهدف اتخاذ القرارات املتعلقة با�ستخدام الآالت.
ازداد االهتم ��ام يف امكاني ��ة ا�ستخدام �آالت لأه ��داف �إن�سانية مع تطور قط ��اع الك�شف عن الألغام
احلدي ��ث .لق ��د ظهرت تط ��ورات كبرية منذ النظ ��ام امليكانيكي الأول يف �سن ��ة  .1942كانت الآالت
القدمي ��ة ثقيلة ،ال يعتم ��د عليها ،وبطيئة ،وبالتايل ج ��اءت نتائج التطهري املحقق ��ة �أقل من املتوقع
(والطلبات على برامج �إن�سانية حديثة).
تتوفر اليوم �آالت عديدة لإزالة الألغام ،وهي جمهزة بقوة ملحوظة و�أجهزة التحكم عن بعد و�أنظمة
مالح ��ة وحتديد املواقع وخدمات �شاملة ودع ��م .ومت ت�صنيع �أعداد هائلة من بع�ض الآالت ،يف حني
أعداد حمدود ٍة �أو حتى �آلة واحدة منها .يف بع�ض الأحيان ،مت حتويل وت�صفيح
�صنعت �آالت �أخرى ب� ٍ
املركب ��ات الزراعي ��ة ومركبات البن ��اء لتطهري الألغ ��ام وبالتايل مت التوف�ي�ر يف اال�ستثمار مبا يتعلق
بتوافر قطع التبديل و�أ�سعارها املنخف�ضة.
تق ��ود الأنظمة امليكانيكية عمليات م�سح تقنية وحتدد حدود املناط ��ق التي يتوقع �أنها خطرة وتلعب
دور ًا مهم� � ًا يف عملي ��ة تطه�ي�ر الأر� ��ض .لق ��د ازدادت الثق ��ة يف ا�ستخدامها للتطه�ي�ر يف الظروف
ال�صحيح ��ة ،ويف الدور التي تلعبه يف تقلي� ��ص عامل اخلطر ،فتكمل بالتايل �أبرز طريقتني للتطهري
وهما :املطهرون اليدويون والكالب الكا�شفة عن الألغام.
يف ع ��ام � ،2004أ�صدر»مرك ��ز جني ��ف الدويل لأن�شطة �إزال ��ة الألغام للأغرا� ��ض الإن�سانية» درا�سة
ح ��ول معدات تطهري الألغام امليكانيكية من خالل فح�ص العوامل التي ت�ؤثر على فعاليتها و�إنتاجها
و�سعرها .ا�ستنتجت الدرا�سة �أنه ميكن ا�ستخدام الآالت ك�أنظمة تطهري �أولية يف الظروف املنا�سبة
(ن ��وع اخلطر والرتب ��ة والأر�ض) .بعد حوايل عق ��د ،ازدادت الثقة وا�ستخدمت بع� ��ض برامج �إزالة
الألغ ��ام الآالت كنظام تطهري �أويل .وت�ش ��دد املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام على احلاجة
�إىل جم ��ع بيانات الأداء يف خ�ل�ال تطبيق عملي جاري ي�ستخدم الآالت بهدف التو�صل �إىل جمموعة
م ��ن البيانات التي على �أ�سا�سها ت ؤ�خ ��ذ القرارات املتعلقة بالزمان واملكان حي ��ث ُي�سمح با�ستخدام
الآالت ك�أدوات تطهري �أولية.
بع ��د مرور عقدٍ  ،ازدادت الثق ��ة وبد�أت برامج الأعمال املتع ّلقة بالألغ ��ام با�ستعمال الآالت كربنامج
تطه�ي�ر �أ�سا�س ��ي .وتر ّكز املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغ ��ام لت�سليم الأر�ض ( )07.11على
احلاج ��ة �إىل جمع بيان ��ات الأداء يف خالل العملي ��ات الفعلية امل�ستمرة عرب ا�ستعم ��ال الآالت لبناء
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هي ��كل من البيانات ُتتّخذ على �أ�سا�سه القرارت املتع ّلقة بالوقت واملكان املنا�سبني ال�ستخدام الآالت
يف التطهري الأ�سا�س.
�أ ّما الآالت امل�ستعملة لإزالة الألغام ،فهي تنق�سم وفق ًا ملا يلي:
•  �آالت تفجري املواد القابلة لالنفجار
•  �آالت حت�ضري الأر�ض
•  �آالت الك�شف عن املواد القابلة لالنفجار
بع�ض هذه الآالت م�ص ّممة خ�صي�ص ًا لتح ّقق �أكرث من غاية واحدة.
ت�ستل ��زم �آالت عديدة م�ش ّغلون ب�شريون ،وهي م�ص ّممة حلماي ��ة �شاغليها والتجهيزات من ت�أثريات
االنفج ��ار .يف املقاب ��ل ،ي�ستخدم الق�سم الآخ ��ر نظام جهاز التح ّكم عن بعد لإبق ��اء العاملني �آمنني
وبعيدين عن �أي خطر.
املدرا�سات واحلراثات وج� � ّزازات الع�شب واملناخل
املخ�ص�صة له ��ذه الغايات ،فهي ت�ض � ّ�م
أ� ّم ��ا الأنظمة ّ
ّ
�إ�ضافة �إىل معدّات �أخرى .ميكن ان تتنا�سب الأنظمة املك ّيفة مع الرافعات الأمامية واحلفارات التي تكون
عاد ًة مد ّرع ًة لتمكينها من تطهرياملنطقة اخلطرة �أو حدودها اخلارجية من املواد القابلة لالنفجار.
مدرا�سة
بع� ��ض الأنظمة امليكانيكية متع� �دّدة الأغرا�ض .مث�ل ً�ا� ،إذا كانت �أر�ض مع ّينة بحاج ��ة �إىل
ّ
يف خ�ل�ال عمليات �إزالة الألغام ،قد ي�ؤدّي ذلك �إىل تدم�ي�ر الألغام و�إزالة النباتات وتف ّكك الأتربة.
و�إذا كان املح� � ّرك الرئي�س ��ي مز ّود ًا مبغناطي�س ،ميكنه حينئذ �أن يزي ��ل الأجزاء املعدنية و�أن يجمع
املعلومات عن الألغام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار املل ّوثة.

ك�سارة ميكانيكية ومنخل
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ميك ��ن ا�ستخدام �آالت حت�ضري الأر� ��ض لزيادة الإنتاجية وال�سالمة يف خ�ل�ال عمليات التطهري من
الألغ ��ام لو�سائ ��ل التطهري الأخ ��رى .فيمكنه ��ا �أن ّ
حت�ضر مناط ��ق لعمليات تطه�ي�ر مك ّثفة عرب ج ّز
ثرّ
النبات ��ات لت�ص ��ل �إىل م�ستوى الرتبة وتدمري �أ�سالك التع �أو اجللي ��د املت�ش ّقق والق�شور يف الطق�س
البارد.
ميك ��ن ا�ستخدام �آالت حت�ضري الأر�ض املنا�سبة يف عملي ��ات امل�سح التقني للت�أ ّكد من احتواء منطقة
يتم العثور عليه).
يتم ذلك باالعتماد على �إمكانية انفجار �أي لغم قد ّ
م�شبوهة على املناجم( .عاد ًة ّ
خم�ص�ص ��ة والأدوات املتو ّفرة للتطهري امليكانيك ��ي ،ولك ّنها ال
كث�ي�ر ٌة ه ��ي الآالت امل�صم ّمة لغاي ��ات ّ
املتفجرات من خم ّلفات احلرب كاف ًة.
ت�ستطي ��ع التغ ّلب على جميع أ�ن ��واع الألغام وال ت�ستطيع تفجري ّ
فيج ��ب اعتماد نهج يف الأنظمة ميكن من خالله ا�ستخدام �آالت متعدّدة اال�ستعمال �أو جمموعة من
الآالت فيه ��ا �أدوات خمتلف ��ة �أو �إزالة الألغام بالطريقة اليدوي ��ة و�/أو �إجراءات خطة تنمية املنطقة
املعتمدة يف خمتلف مراحل عملية �إزالة الألغام.
يج ��ب �أخذ عام ��ل واحد يف عني االعتبار عند التفك�ي�ر يف توزيع الآالت على املنطق ��ة ،وهو ت�أثريها
عل ��ى املعلوم ��ات
املتح�ص ��ل عليه ��ا ،والأ�سا� ��س الذي يج ��ب االعتماد علي ��ه ب�ش�أن اتخ ��اذ القرارات
ّ
املتع ّلق ��ة ب�إيقاف العمل التقني .ويف بع�ض احل ��االت ،يبدو ر�شيد ًا اتخاذ احلذر عند ا�ستعمال بع�ض
الآالت حفاظ� � ًا عل ��ى منظ التل ّوث الواح ��د .ال تعتمد املوازنة بني ا�ستخدام الآل ��ة ك�أداة ك�شف تقنية
وا�ستخدامه ��ا ك�أداة تطهري ،على م�ستوى واحد من الثقة يرتبط بقدراتها على التطهري فقط� ،إمنا
على قدرتها على احلفاظ على املعلومات و�إي�صالها �أو ف�صلها وجتزيئها �أي�ض ًا.

تقنيات �إزالة الألغام الأخرى
ر�أت تقنيت ��ان حديثتان وبارزتان النور ،وهما رادار ا�ستك�شاف باطن الأر�ض ،والك�شف عن الأبخرة
املتفجرة.
ّ
يعتم ��د رادار ا�ستك�شاف باطن الأر� ��ض على جهاز �إر�سال يبعث ذبذبات الطاقة (�أو موجة متوا�صلة
على �سل�سلة مع ّينة من الرتدّدات) �إىل الأر�ض لتتالئم مع جهاز ا�ستقبال ي�ستقبل �إر�شارات الرادار
أج�سام مدفونة .مت ّر الطاقة التي ير�سلها الرادار عرب الأر�ض وتنعك�س بعدها
التي تنبعث �أ�ص ًال من � ٍ
على �سرعات خمتلفة بح�سب املادّة التي تعربها هذه الطاقة.
يتم تركيب ��ه ليكمل عمل �أداة
يعت�ب�ر رادار ا�ستك�ش ��اف باطن الأر�ض مفيد ًا للغاي ��ة وبخا�صة عندما ّ
ك�ش ��ف املع ��ادن التقليدية ،مما ي�سمح له بالك�شف عن الألغام املغ ّلفة بالبال�ستيك �أو تلك امل�ؤلفة من
ن�سبة �ضئيلة من املعادن �أو تلك التي ال تدخل يف تركيبتها املعادن البتة.
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�صحي� � ٌح ان ه ��ذه التكنولوجي ��ا ال تزال قي ��د التطوي ��ر� ،إال �أن التعدي�ل�ات التي �أ�ضيف ��ت على رادار
ا�ستك�ش ��اف باطن الأر� ��ض ا�ستُخدمت بفعالية لتح�س�ي�ن �إنتاجية نازعات الألغ ��ام يف حقول الألغام
املل ّوث ��ة باملع ��ادن ،للتخفيف من الوقت ال�ضائع على احلفر بحث ًا ع ��ن �إ�شارات كاذبة ّ
تدل على وجود
املتفجرة ،فت�ستخ ��دم طريقتان �أ�سا�سيتان ال تزاالن
مع ��ادن� .أ ّما فيم ��ا يتع ّلق بالك�شف عن الأبخرة ّ
قي ��د التطوي ��ر يف جمال �أجه ��زة الإ�ست�شعار الكيميائي ��ة واحل�شرات� .أ�سهل الط ��رق و�أكرثها عملي ًة
ه ��ي تلك الت ��ي تعتمد على ا�ست�ش ��راب الغازات� .إنّ �أغلبي ��ة جمموعات ا�ست�ش ��راب الغازات تتالءم
م ��ع املختربات �أكرث من ا�ستعمالها يف احلقول ،لأنّ حجمها كب�ي�ر وهي دقيقة وحتتاج �إىل �إمدادها
بالكهرب ��اء والغ ��ازات بطريقة موثوقة .ميكن تركيب هذا النظام يف املخت�ب�رات املتن ّقلة التي ميكن
بعدئ ��ذ نقله ��ا �إىل احلقول حيث حت ّل ��ل يف هذه املختربات الغ ��ازات با�ستخدام نظ ��ام تت ّبع الروائح
املتفجرة عن بعد املو�صوف �سابق ًا.
ّ
كم ��ا �أجريت جتارب عديدة للك�شف عن الأبخ ��رة املتفجرة با�ستخدام احل�شرات كالذباب والنحل.
متت ��از احل�شرات بقدراتها العالية على الك�شف واال�ست�شعار� .إال �أنّ �ضمان عودتها من املهمة الأوىل
والقيام بهذه العملية ب�شكل متك ّرر يف احلقول مل يتح ّقق بعد.
ت�شتم ��ل تقني ��ات �أخرى عل ��ى حت�سينات متو ّقع ��ة حلماية التجهي ��زات والبحث امل�ستم� � ّر يف مو�ضوع
ا�ستخ ��دام املغناطي� ��س يدوي� � ًا ،وا�ستعم ��ال طائ ��رات م ��ن دون طي ��ار يف عملي ��ات امل�س ��ح ،وتركيب
مغناطي� ��س يف الأنظمة امليكانيكي ��ة املتو ّفرة للتخفيف من كمية املع ��ادن املرتوكة ولت�سريع التطهري
اليدوي وعمليات التحقيق التي تتلو ا�ستعمالها.

تطهري مناطق املعارك
يعت�ب�ر تطهري مناطق املعارك عملية تطه�ي�ر دورية ومراقبة للمناطق اخلط ��رة من خم ّلفات احلروب
تتج�سد فيه ��ا املخاطر بالألغام .وتكون
القابل ��ة لالنفجاراملرتوكة يف �ساح ��ات املعارك ال�سابقة التي ال ّ
يتم العثور عليها يف خالل �إزالة الألغام عبارة عن قطع
�أغلبية خم ّلفات احلروب القابلة لالنفجار التي ّ
ُ
ّ
ً
تتم
�صغرية كالذخائر ال�صغرية والقنابل اليدوية وذخائر الهاون التي أ�طلقت ولكنها مل تنفجر .وعادة ّ
املتفج ��رة �إىل �أ�سلحة �أ�ضخم كالذخائر
�إزال ��ة هذه القطع من قب ��ل نازعي الألغام .تعود الذخائر غري ّ
املتفجرة
املوجه ��ة والقنابل التي ت�سقطه ��ا الطائرات� .أ ّم ��ا د ّقة الذخائر غ�ي�ر ّ
املدفعي ��ة وال�صواري ��خ ّ
ّ
املتفجرة.
وتعقيدها ،فيتط ّلب دقة متناهية يف �إدارة تطهري �ساحة املعركة والتخل�ص من الذخائر ّ
ت�شم ��ل عملي ��ة تطهري �ساحة املعركة بح ��ث �سطح منطقة معينة يقوم به فري ��ق يفح�ص بالنظر عن
متفجرة على الأر�ض .كما ميك ��ن اللجوء �إىل �إجراءات �أخ ��رى قريبة من تلك
وج ��ود �أي آ�ث ��ار مل ��واد ّ
امل�ستعمل ��ة يف التطه�ي�ر من الألغام والتي تعمل على حتديد موقع الأج�سام على �سطح الأر�ض وحتته
يتم معاجلة الو�ضع
يف مم ��رات حم ��ددة� .إذا وجدت الألغام وخم ّلفات احلروب يف املنطق ��ة عينهاّ ،
عرب �إزالة خماطر الألغام قبل التخ ّل�ص من خم ّلفات احلروب القابلة لالنفجار با�ستخدام تقنيات
تطهري �ساحة املعركة بعد �إزالة الألغام.
املتفجرة و�آليات ال�صه ��ر يف متناول اليد .و�أن ي�صبح املرء
و�ضع ��ت مئ ��ات الأنواع من الذخائر غري ّ
ً
خب�ي�ر ًا تقني� � ًا يف جمال الذخائر يتط ّل ��ب �سنوات من التمرين .وعندما ي�صب ��ح خبري ًا تقنيا يف هذا
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املتفجر
متفج ��رة عليه �أن يحدّده ��ا و�أن يحدّد نظام �صهره ��ا والفخ ّ
املج ��ال ويكت�ش ��ف ذخرية غري ّ
املحتم ��ل ،ث ��م يق ّرر م ��ا �إذا كان التعامل مع هذه الذخرية �آمن ًا �أم ال .يت � ّ�م عاد ًة تفجري الذخري غري
املتفج ��رة يف املوقع عينه .و�إذا �ص ُعب ذلك لأ�سباب تتع ّلق بال�سالمة ،والعتبارات متع ّلقة باملحيط �أو
ّ
بالبني ��ة التحتية ،ميك ��ن تطبيق �إجراءات �آمنة لإبطال مفعول الذخرية �أو �إيقاف ت�شغيلها قبل نقلها
�إىل مكان �آخر للتخ ّل�ص منها نهائي ًا.

عمليات التخ ّل�ص من الذخائر حتت �سطح املياه
ت أ�ث ��ر ع ��دد من الواليات ب�ألغام بحري ��ة قدمية وبذخائر مرمية وخملفات ح ��رب قابلة لالنفجار يف
املراف ��ئ واملياه الإقليمية والأنه ��ار والبحريات يف البالد .و ّمت تقدمي طلب لتطوير معيار دويل ودليل
ح ��ول املمار�س ��ات الف�ضلى يف عمليات التخل�ص من الذخائر حتت �سطح املياه .ال تزال هذه املرحلة
قي ��د التنفيذ ،وعن ��د انتهائها يجب �أن ت�ش ��ارك يف �سالمة االختبارات والتطه�ي�ر التي جتري حتت
�سطح املياه و�أن حتافظ على جودتها ومردوديتها.
ف�ض�ل ً�ا عن البعد الإن�ساين ،ت�ش ّكل الذخائر املدفون ��ة يف املياه خطر ًا �أمني ًا حقيقي ًا وقد تعيق تطوير
البني ��ة التحتي ��ة والنمو االقت�صادي .وعندم ��ا تتعرتّ�ض الذخائر وخملفات احل ��روب غري املتفجرة
للمي ��اه لفرتات طويلة ،قد تتج ّز أ� حينئذ ومت�سي غري م�ستق ّرة .وبالتايل ،تنبعث من هذه املتفجرات
مواد �سامة تلحق ال�ضرر ب�سبل العي�ش والبنية التحتية املحلية .كما �أنّ الذخائر الغارقة يف قاع املياه
قد ينتهي بها املطاف با�ستعمالها كعبوات نا�سفة مبتكرة.
لقد ُو�ضع ��ت معايري و�إر�شادات متع ّلقة بالغر�ض الع�سكري والتج ��اري لت�شمل عمليات التخ ّل�ص من
الذخائ ��ر ،و�سيكون املعي ��ار الدويل القادم للتخل�ص من الذخائر مرجع� � ًا معياري ًا ومرتكز ًا �أ�سا�سي ًا
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تتح�سن فعالية
للإر�شادات املتع ّلقة بعلميات التخل�ص من الذخائر حتت �سطح املياه .من املمكن �أن ّ
هذا القطاع ومردوديته ع�ب�ر توجيه مفاهيم الأعمال املتع ّلقة بالألغام والدرو�س املكت�سبة يف خدمة
عمليات التخل�ص من الذخائر حتت �سطح املياه.

اجلوانب القانونية لت�سليم الأر�ض
الت�سليم
�إنّ أ�ك�ث�ر اجلوانب القانونية لت�سليم الأر�ض املتعارف عليها ل ��دى امل�ش ّغلني ومراكز الأعمال املتع ّلقة
بالألغ ��ام هي تلك التي تظه ��ر عندما ينتهي االختبار �أو التطهري وت�صب ��ح الأر�ض جاهز ًة لت�سليمها
�إىل �أ�صحابه ��ا و�/أو م�ستثمريها .وتُ�ستخدم �شهادة الت�سليم �أو الإجناز لزيادة التو�ضيح �إىل �أق�صى
حد ممكن عند تطبيق هذا الإجراء .ت�شمل ال�شهادة عاد ًة ما يلي:
• املوقع وا�سم املكان و�أي تفا�صيل �إ�ضافية تع ّرف به.
• التفا�صيل املتع ّلقة باملنظمة التي قامت ب�أعمال ت�سليم الأر�ض.
•  و�صف ًا عام ًا للأعمال املنجزة (الإختبار والتطهري وتطهري �ساحة املعركة �إلخ) وحتديد ما �إذا
حت ّررت الأر�ض بوا�سطة الإلغاء �أو التخفيف �أو التطهري �أو املزج.
•  ت�صريح عن حالة الأر�ض (مبا يف ذلك حتديد العمق �أو القيود املتع ّلقة بنوع اجلهاز واملرتبطة
بتحدي ��د املهمة) وحتديد �أي ح ��دود لل�ضمانات التي يقدّمها امل�ش ّغل ال ��ذي يعمل على ت�سليم
الأر�ض.
•  ا�سم املم ّثل املف ّو�ض للم�ش ّغل املعني بت�سليم الأر�ض وتوقيعه مع التاريخ.
•  ت�صريح عن وظائف �ضمان اجلودة ومراقبة اجلودة التي ّمت تنفيذها يف املوقع مع تف�سري لأية
�ضمانات تقدّمها وكالة مراقبة اجلودة و�ضمانها.
• ا�سم املم ّثل املف ّو�ض لوكالة مراقبة اجلودة و�ضمانها وتوقيعه مع التاريخ.
•  ا�س ��م ال�شخ�ص املف ّو� ��ض بقبول الأر�ض املح ّررة ل�صالح احلكوم ��ة او �صاحب الأر�ض وتوقيعه
مع التاريخ.
تعترب �إجراءات الت�سليم والتوثيق غاي ًة يف الأهمية من �أجل ت�سليم الأر�ض ب�شكل فعال وموثوق ،وهي
ت ؤ�دّي دور ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية توقيع العقود ودفع تكاليف العمل .كما �أنّ الت�سليم هو بداية مه ّمة لنقل
ويتم الرجوع �إليها ع�ب�ر الأوراق املتع ّلقة
امل�س�ؤولي ��ات الت ��ي يتح ّملها امل�ش ّغل عن الأر� ��ض �إىل املالك ّ
ب�ضمانات امل�ش ّغل.
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التعاقد
م ��ن املتع ��ارف عليه يف الع ��امل� ،أنّ الآلي ��ة القانوني ��ة التي يجري م ��ن خاللها �إزال ��ة الألغام تكتمل
بالتعاقد .فالعقد هو اتفاق حمدّد لفرتة معينة يجري بني الوكالة املتعاقدة واملقاول من �أجل ت�أمني
خدمات و�/أو جتهيزات حمدّدة .ويف ك ّل عقد ثالثة �أطراف �أ�سا�سية معنية :
  -1الوكالة املتعاقدة
  -2املقاول
�  -3أ�صحاب امل�صلحة
يتم ّث ��ل املقاولون ّ
مبنظمات غري حكومي ��ة و�شركات جتارية وهيئات وطنية للأعمال املتع ّلقة بالألغام
و�/أو الوح ��دات الع�سكرية .أ� ّما �أكرث الطرق التي جتمع ه�ؤالء الأطراف فتكون بالهبات (عادة تكون
يتم توقيعها بعد تنظيم مناق�صات تناف�سية.
غري تناف�سية) والعقود التي ّ
وت�شم ��ل ال ��وكاالت املتعاق ��دة ال�سلط ��ات الوطنية التي تت� �ولىّ الأعم ��ال املتع ّلقة بالألغ ��ام �أو املراكز
ربعني و�ش ��ركات الهند�سة املدنية.
الوطني ��ة للأعمال املتعلق ��ة بالألغام ووكاالت الأمم املتحدة واملت ّ
وي�ض � ّ�م �أ�صح ��اب امل�صلحة كل الأف ��راد ّ
واملنظمات امل�ستفي ��دة من �إجراء هذا العق ��د والعمل الذي
�س ُينجز مبوجبه.
فتق ��وم الوكال ��ة املتعاقدة يف منوذج عقد عام بطرح و�سائل التطهري املحدّدة واملهام التي يجب على
املتعاقد �إجنازها يف مناطق حمدّدة لتطهري الأر�ض .وال يتمتّع املتعاقد ب�أي حق �أو دافع يخ ّوله تغيري
املناطق املحدّدة الواجب تطهريها ،بل بتقا�ضى تعوي�ضاته عن املنطقة الواجب تطهريها .قد متتاز
ه ��ذه الطريقة من التعاقد بالفعالية عندما تكون املناط ��ق امللغومة مفهومة وم�ؤ ّكدة وحمدّدة ب�شكل
وا�ضح (املنطقة امل�ؤكد خطورتها).
ولك ��ن ،كث�ي�ر ٌة هي احلاالت الت ��ي ال تتحدّد فيها املناطق التي حتتوي على الغ ��ام �أو خم ّلفات حروب
قابل ��ة لالنفج ��ار ،فال يتّ�س ��م الو�صف بالدق ��ة الالزمة فيكتف ��ى بو�صفها مبناطق خط ��رة (منطقة
اخلط ��ر امل�شتبه به ��ا) .ويف هذه احلاالت ،ت�ش� � ّكل الإدارة الداخلية لعملية ت�سلي ��م الأر�ض والتعاقد
اخلارج عن نطاق امل�سح� ،صفق ًة �أغلى ثمن ًا.
ته ��دف عملية ت�سلي ��م الأر� ��ض �إىل �إخراجها من نطاق املناط ��ق امل�ؤكد خطورته ��ا ومناطق اخلطر
امل�شتب ��ه به ��ا عرب ا�ستخدام أ�ك�ث�ر الو�سائل فعالي ًة .ولك ��ن ،يبقى جلي ًا وقوع تن ��ازل م�صالح �أكيد او
حمتم ��ل �إذا كان املقاول الذي يجني ما ًال لقاء ت�سليمه الأر�ض يحاول التخفيف من عمله يف املنطقة
املوكول ��ة عليه .ويف مثل هذه احلاالت ،ميكن تعزيز املردودية والثقة عرب �آليات تعاقد من �ش�أنها �أن
تبقي بع�ض القرارات املتع ّلقة بت�سليم الأر�ض يف يد الوكالة املتعاقدة.
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ال يزال جمتمع الأعمال املتع ّلقة بالألغام يواجه حتدّيات متع ّلقة مبعاجلة مفهوم ت�سليم الأر�ض عرب
الو�سائ ��ل غ�ي�ر التقنية يف العقود التي تتن ��اول الأعمال املتع ّلقة بالألغام .عندم ��ا تهدف العقود �إىل
حتميل املقاول م�س�ؤوليات �أكرب متع ّلقة بقرارات مع ّقدة ب�ش�أن ت�سليم الأر�ض ،يجب �أن يت�ض ّمن ن�ص
العقد يف هذه احلالة مبادئ و�سلطات �أ�سا�سية.
�إنّ املب ��ادئ املرتبطة بتحديد الأدوار وامل�س�ؤوليات الت ��ي تتح ّملها خمتلف الأطراف و�ضرورة �ضمان
ع ��دم وجود �أي نزاع يف امل�صالح يجب �أن تتالءم مع االتفاقات ال�سابقة مثل مذ ّكرة التفاهم .تقدّم
املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام  07.20التوجيهات ال�ضرورية للتعاقد فيهذا املجال.
�أما الطرق الواجب اتباعها يف التعاقد ب�ش�أن الأعمال املتعلقة بالألغام ،فهي ت�ؤدّي دور ًا هام ًا وت�أكيد ًا
�أنّ الن�شاطات املتع ّلقة بت�سليم الأر�ض هي �ضرورية وفعالة.

امل�س�ؤولية
�إنّ �أ�ساليب ت�سليم الأر�ض التي تتمتّع بالطابع الر�سمي (تلك التي ب�إمكانها تو�ضيح الأرا�ضي امللغاة
�أو امل�ساح ��ات املخ ّف�ضة غ�ي�ر اخلا�ضعة للتطهري عند م�ستوى عمق مع�ّيونّ ) وكرثة التعاقد يف جمال
�إزال ��ة الألغ ��ام قد �أ�ضفى املزيد م ��ن امل�صالح و�س ّلط ال�ض ��وء على �أهمية امل�س�ؤولي ��ة وال�ضمان عند
القيام بالأعمال املتعلقة ب�إزالة الألغام.
ويبق ��ى حقيق ًا هاج�س بقاء بع�ض الألغام �أو خملفات احل ��روب القابلة لالنفجار بعد ت�سليم منطقة
مط ّهرة .فيمكن التغافل عن �إحدى املتفجرات من خملفات احلروب يف �أثناء عملية التخل�ص �أو قد
يت � ّ�م ت�سلي ��م �أر�ض مل يجر امل�سح عليها ب�شكل دقيق وهي ال ت ��زال مل ّوثة .وبالتايل ،قد ي�س ّبب حدوث
�إ�صابات �أو حتى حاالت وفاة .مبا �أنّ امل�س�ؤولية عاد ًة ما ترتبط بعدم االلتزام ب�سيا�سات �أو �إجراءات
متف ��ق عليها ،قد تتمك ��ن الوكالة املتعاقدة وال�سلط ��ات الوطنية من حماولة الإجاب ��ة على الق�ضايا
املتع ّلق ��ة بامل�س�ؤولي ��ة القانونية الناجمة عن ال�ضرر �أو الإ�صابة التي �س ّببها �أو قد ي�س ّببها التغافل عن
�إحدى خملفات احلروب املتفجرة.
ومن امل�س ّلمات �أنّ الوالية تبقى م�س�ؤول ًة عن �سالمة مواطنيها ،ويجب على احلكومة �أن تعالج م�شكلة
التخفي ��ف من الألغام �أو خملفات احلروب املتفج ��رة املنت�شرة على �أرا�ضيها وبالتايل التخفيف من
خطر وقوع هذه احلوادث.
يف خ�ل�ال ن�شاط ��ات �إزالة الألغام ،تتح ّمل ه ��ذه امل�س�ؤولية املنظمة التي تتولىّ �إج ��راء عمليات �إزالة
الألغام .وعند �إجناز العمل ،يجب �أن تتح ّمل هذه امل�س�ؤولية ،من جديد ،احلكومة �أو �صاحب الأر�ض
عن املناطق التي جرى ت�سليمها .وتبقى ميزة �إيجابية �أن تعتمد الوالية معيار ًا لتعوي�ض ال�ضحية عن
اخل�سائ ��ر التي قد تتك ّبدها ،و�أن تتب ّنى �سيا�سة التعامل مع املخاطر الباقية ( ّمت تعريفها يف املعايري
الدولي ��ة للإج ��راءات املتعلقة بالألغام على �أ ّنها اخلطر الباقي الناجت ع ��ن بذل كل اجلهود الرامية
�إىل �إزال ��ة الألغام وخم ّلفات احل ��روب القابلة لالنفجار �أو تدمريه ��ا �أو �إزالتها من منطقة حمدّدة
على عمق حمدّد).
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تت � ّ�م مراجع ��ة احل ��وداث الفردية يف كل حالة على ح ��دة للت�أ ّكد من مدى �إهم ��ال املقاول .ويبقى يف
�صل ��ب املجتم ��ع العامل ��ي للأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام اخت�ل�اف يف وجه ��ات النظر ح ��ول الطرف �أو
الأطراف التي تتح ّمل امل�س�ؤولية عندما يجري املقاول امل�سح والتطهري وي�س ّلم املنطقة �إىل امل�ستخدم
الأخري.
�أ ّم ��ا عمليات التطه�ي�ر التامة غرياملت�ساوية وفق ًا للمعايري الدولية للإج ��راءات املتعلقة بالألغام �إىل
ح ّد تتجاوز فيه �إدارة املخاطر املحافظة ،فيمكنها �أن تقدّم �ضمانات �شاملة ت�ؤ ّكد فيها خل ّو املنطقة
م ��ن املواد املتفج ��رة متام ًا .فال حتاول املعايري الدولية للإج ��راءات املتعلقة بالألغام فر�ض �شروط
مط ّبق ��ة حول العامل مرتبط ��ة مبدى حت ّمل امل�س�ؤولية� .إنمّ ا ت�ؤ ّمن ه ��ذه املعايري توجيهات مبن ّية على
التج ��ارب والإثبات ��ات املتو ّفرة .كيف يجري تقييم جودة العمل؟ كي ��ف تُفهم املخاطر الباقية وكيف
يتم حتديدها يف الت�شريعات واملعايري الوطنية املتعلقة بالعمل؟ هل جرى �أي ت�سليم ر�سمي لأر�ض؟
يجب �أن ت�ؤخذ الأ�سئلة املتع ّلقة بامل�س�ؤولية يف عني االعتبار و�أن تُفهم و�أن يجري ح ّلها واالتفاق عليها
بني احلكومة والوكاالت املتعاقدة واملقاولني و�أ�صحاب امل�صلحة يف املجتمعات املت�ضررة قبل ان يبد�أ
العمل .كما ويجب توثيق كل مراحل ت�سليم الأر�ض مبا فيها القرارات املتخذة والأ�س�س التي اتخذت
على �أ�سا�سها .ويجب �أي�ض ًا حفظ هذه املعلومات لتكون مرجع ًا يف امل�ستقبل.

الت�أمني
جت ��ري �إزالة الألغام يف بيئ ��ة ي�سودها اخلطر وترت ّكز على بذل جهود حثيث ��ة ،ويبقى يف هذه البيئة
ت�أم�ي�ن معاجل ��ة املخاطر التي قد يتع ّر�ض لها النا�س �أمر ًا ال ب� � ّد منه .ميكن تعريف الت�أمني على �أ ّنه
نق ��ل ع ��ادل خلطر وق ��وع ال�ضرر من جه ��ة �إىل �أخرى يف مقاب ��ل ت�سديد مبلغ من امل ��ال .وعلى هذا
الت�أم�ي�ن �أن يو ّفر احلماية م ��ن النتائج ال�سلبية التي قد تنتج عن وق ��وع حادثة ووقوع �ضرر مادي �أو
ب�شري غري مرغوب فيه.
ومن البديهي �أن الت�أمني يجب �أن ال يعترب ت�أمني حماية بحتة ،بل يجب �أن ي�شمل �أي�ض ًا حاالت ف�سخ
مما ي�سمح ب�ضمان �إعادة ت�سليم العمل �إىل �شخ�ص يعيد الو�ضع �إىل ما كان عليه
العقد مع الزبونّ ،
قب ��ل وقوع ال�ضرر .ويغطي الت�أمني عاد ًة العاملني يف جمال �إزالة الألغام الذين قد يتع ّر�ضون للموت
املفاجئ �أو خ�سارة �أحد الأطراف �أو الإ�صابة ب�إعاقة دائمة ب�سبب ظروف العمل �إ�ضافة �إىل التغطية
ال�صحية يف احلاالت الطارئة وامل�ساعدة على الإخالء وتكاليف العودة �إىل الوطن.
ويف ظ� � ّل وجود �سوقٍ متط� � ّورة ومتقدّمة ،قد ي�شمل الت�أمني معاجلة م�ش ��اكل املقاولني و�أرباب العمل
املتع ّلقة باملعدّات و�إيقاف امل�شاريع والأوجه املتع ّلقة بتقدمي امل�ساعدة املهنية وتغطية نتائج احلوادث
التي حت�صل بعد العمل.
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تعليقات ختامية
 -1عادة بني  20-5باملئة
 ،)2005( BOMICEN/VVAF   -2ملخ� ��ص تنفي ��ذي ،تقرير حول امل�سح التقني وتقييم �آثار الذخائر غري املنفجرة والألغام
الأر�ضية ،املرحلة الأوىل هانوي 14 ،ت�شرين الأول(�أكتوبر) � ،2005ص3-2 .
«  -3مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» (حترر يف عام  )2014درا�سة عن ال�سيا�سة واملمار�سات
املتعلقة ببقايا ذخائر احلرب العاملية الثانية غري املنفجرة يف �أملانيا واململكة املتحدة.
  -4معاي�ي�ر الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام  04.10قائم ��ة امل�صطلح ��ات اخلا�ص ��ة بالأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام ،التحدي ��دات
والإخت�ص ��ارات ،الطبعة الثاني ��ة (التعديل ال�ساد�س� ،أيار(ماي ��و) ( )2013على الإنرتنت) .متوف ��رة علىhttp://www.:
(mineactionstandards.org/اطلع عليه يف  20متوز(يوليو) )2013
«  -5مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» (ني�سان(�أبريل)  )2011دليل ت�سليم الأرا�ضي :الطرق
التقنية (على الإنرتنت) .متوفرة على( http:// www.gichd.org :اطلع عليه يف  20متوز(يوليو) .)2013
  -6املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام  04.10تن�ص على...»:فعل ا�ستبدال �أجهزة ال�سالمة مثل امل�سامري �أو الق�ضبان
ب�أجهزة متفجرة لوفق عمل ال�صمامات �أو جهاز الإ�شعال.»...
  -7املعاي�ي�ر الدولي ��ة للأعمال املتعلقة بالألغام  04.10تن�ص على ...« :جعل الألغام �أوالذخائر املتفجرة �آمنة من خالل نزع
�سلك �أو �أكرث من �أ�سالك الإ�شعال.»...
ال�صمام �أوال�شاعل �أي نزع ٍ
  -8مث�ل ً
�ا منظمة حلف �شم ��ال الأطل�سي (الناتو(اتف ��اق حلف �شمال الأطل�س ��ي ب�ش�أن توحيد املقايي� ��س ،معايري NORSOK,
.IMCA
  -9مث ًال املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام مبا فيها املالحظة الفنية ب�ش�أن مكافحة الألغام ،املعايري الدولية لتحديد
الأ�سلحة ال�صغرية ،منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،القانون املتعلق بنظافة املياه ،معايري كفاءة التخل�ص من الذخائر
املتفجرة.
«  -10مرك ��ز جني ��ف الدويل لأن�شط ��ة �إزالة الألغام للأغرا� ��ض الإن�ساني ��ة» (متوز(يوليو)  )2011دليل الت أ�م�ي�ن وامل�س�ؤولية
يف العم ��ال املتعلق ��ة بالألغام(على الإنرتنت) .متوفرة عل ��ى( http://www.gichd.org/ :اطلع علي ��ه يف  20متوز(يوليو)
.)2013
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الف�صل ال�ساد�س

تدمري املخزون
االحتياطي و�إدارة
�سالمة الذخائر

الر�سائل الرئي�سة
•  يتزايد القلق حيال االنفجارات الع�ش ��وائية لذخائر املخزون االحتياطي التي ت�ؤدي
�إىل خ�سائر ب�شرية ومادية.
•  ت�ؤدي �س ��رقة الذخائر م ��ن املخازين �إىل توفري املواد ل�ص ��ناعة العبوات النا�س ��فة
املبتكرة.
•  يع ��ود �س ��بب العديد من االنفج ��ارات �إىل اال�ش ��تعال الفجائي الناجت ع ��ن التفاعل
الكيميائي يف الذخائر القدمية والفا�سدة.
•  الوقاي ��ة خري من العالج – تق ��ل كلفة تدمري فائ�ض خم ��زون الذخائر االحتياطي
ال�ش ��ديد اخلط ��ورة ع ��ن كلفة ت�ص ��حيح الأ�ض ��رار وحتمل آ�ث ��ار وق ��وع االنفجارات
الفجائية.
•  تتجه اجلهود الدولية حالي ًا �إىل احلر�ص على الإدارة ال�سليمة والتخزين ال�صحيح
للذخائر.
•  تالقي برامج ال�س�ل�امة البدنية و�إدارة املخزون االحتياطي من الأ�سلحة والذخائر
اهتمام ًا �أكرب.
•  يت ��م تطبيق الربامج التي ت�س ��اعد الدول عل ��ى تدمري املخزون الفائ�ض وال�ش ��ديد
اخلطورة يف �سائر �أنحاء العامل.

اخللفية
يطلب من كل دولة طرف يف معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد تدمريالألغام امل�ضادة للأفراد
يف املخ ��زون االحتياط ��ي ،ويجب على الدول الأطراف التي تتمت ��ع بالإمكانات للقيام بهذا العمل �أن
ت�ساع ��د الدول الأخرى على تنفيذ ه ��ذا االلتزام  .2تفر�ض اتفاقية الذخائ ��ر العنقودية على الدول
الأطراف تدمري خمزون الذخائر العنقودية حتت �سلطتها الق�ضائية و�إ�شرافها.3
ي�ش ��كل تدمري الأ�س ��لحة املحظورة �ض ��من املعاهدات الدولية عن�صر ًا واحد ًا �ض ��من جمموعة �أو�سع
من الأن�شطة لتدمري خمزون الذخائر .ت�شمل هذه الأن�شطة �أي�ضا �إزالة الأ�سلحة الأخرى والذخائر
القدمية واخلطرة �أو الفائ�ض من هذه الأ�سلحة.
يتب�ي�ن �إذ ًا �أن احلاج ��ة �إىل �إدارة خمزون الذخائر �إدارة �س ��ليمة هو حاجة ملحة .وقد كثف املجتمع
ال ��دويل جهوده ب�ش ��كل ملحوظ لتخفيف خماطر االنفجارات الع�ش ��وائية غري املق�ص ��ودة للمخزون
االحتياطي للذخائر ،ولكن هذه احلوادث ما زالت حت�صل م�سببة خ�سائر كبرية يف الأرواح .وقد مت
ت�سجيل �آالف اخل�سائر والإ�صابات الب�شرية يف انفجارات مماثلة يف ال�سنوات املا�ضية.
1
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الر�سم التا�سع :احل�صيلة ال�سنوية لالنفجارات يف املخزون االحتياطي للذخائر من العام 2012 -1998

امل�صدر :درا�سة ا�ستق�صائية للأ�سلحة ال�صغرية.

تدمري املخزون االحتياطي
التعريف
تق ّر املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام ب�أن م�صطلح «املخزون االحتياطي» ي�شري �إىل خمزون
كبري ومرتاكم من الذخائر املتفجرة.4
•  يتم تعريف م�صطلح تدمري املخزون على �أنه «�إجراء التدمري املادي بهدف التخفيف امل�ستمر
من املخزون االحتياطي الوطني للذخائر».5
•  ق ��د ترغ ��ب �أي دولة �أو كيان ميل ��ك خمزون ًا من الأ�س ��لحة بتدمري الذخ�ي�رة املتفجرة كجزء
م ��ن عملية �إبطال مفعول الذخرية وبتطبيق الت ��زام قانوين عند انتهاء العمر التخزيني لهذا
املخزون �أو لأ�سباب �أمنية.
ت�ص ��ب املعايري الدولية للأعمال املتعلق ��ة بالألغام اهتمامها على تدمري الألغام امل�ض ��ادة للأفراد،
باال�ستناد �إىل متطلبات معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد وب�شكل غري مبا�شر و�إىل الربوتوكول
الث ��اين املعدل التفاقية حظر �أو تقييد ا�س ��تعمال �أ�س ��لحة تقليدية .وتتوافر تقني ��ات متعددة لتدمري
املخازن االحتياطية الأخرى للذخائر املتفجرة.
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ال حتدد االتفاقيات املعنى املحدد مل�ص ��طلح «تدمري» .وقد مت تف�س�ي�ر امل�صطلح من الدول الأطراف
ب�ش ��كل �شامل لي�ض ��م جمموعة من املقاربات املختلفة ومن بينها :التفكيك وال�سحق و�إعادة التدوير
والتفجري املادي.

خيارات التدمري
تتدرج تقنيات التدمري املادي من التقنيات الب�سيطة للحرق/التفجري يف الهواء الطلق� ،إىل التفجري
امل�ضبوط وال�سحق ،و�صو ًال �إىل التقنيات ال�صناعية املتقدمة .ترتاوح تكاليف �إبطال مفعول 6الألغام
االر�ضية امل�ضادة للأفراد بني دوالرين و�أربعة دوالرات بح�سب نوع اللغم بالرغم من �أن بع�ض الدول
قد �أعطت تكاليف �أعلى .وقد مت ت�سجيل انخفا�ض يف الكلفة ي�صل �إىل يورو واحد للقنبلة ال�صغرية
(ذخرية فرعية) لتدمري الذخائر العنقودية.7
وتعتمد خيارات التدمري (والتكاليف املرتبطة بها) �إىل حد كبريعلى كمية الذخرية وحالتها وتاريخ
تخزينها ونوعية ال�س ��جالت اخلا�ص ��ة بها .ومن املرجح �أن ال ي�س ��توفي املخ ��زون االحتياطي ،الذي
يحم ��ل ذخرية مت تخزينها بطريقة �س ��يئة وتفتقر ل�س ��جل موث ��ق كامل للمعاجلة� ،ش ��روط املعاجلة
ال�صناعية املتطورة.

التح�ضري لتفجري يف الهواء الطلق (رواندا)
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ي�صنف التفجري يف الهواء الطلق ب�شكل عام على �أنه الو�سيلة الأقل كلفة لتدمري خمازين االحتياط
ال�ص ��غرية ن�س ��بي ًا (وعلى �س ��بيل املثال قد ي�ص ��ل العدد �إىل مليون لغم م�ض ��اد للأفراد) .ويتطلب
التفج�ي�ر يف الهواء الطلق الإملام واخلربة يف حقل هند�س ��ة املتفجرات والرقابة الدقيقة على فريق
العمل ،مبا �أن موجة ال�ص ��دمة التي ي�سببها التفجري يف حفرة معدّة ب�شكل خاطئ قد ال تدمر جميع
الذخائر ،بل تقذف ق�س ��م ًا منها مما يتطلب جهد ًا �إ�ض ��افي ًا للتخل�ص من الذخائر /املواد املتفجرة
يف و�ضع �أ�شد خطورة على الأرجح (من املحتمل �أن يتم قذف �أ�سلحة معينة).
تتمت ��ع عملية �إبطال مفع ��ول الذخرية بنقاط �إيجابية عديدة ،ومن بينه ��ا خيار التفكيك امليكانيكي
واحلرق عن طريق �أنظمة تراعي ال�س ��يطرة البيئية والقدرة على الت�ش ��غيل على مدار ال�ساعة وعلى
امتداد ال�س ��نة .ولكن نقاط ًا �سلبية عدة تن�سب اىل هذه العملية ،و�أهمها  :تكاليف الإعداد الباهظة
من الت�ص ��ميم �إىل �إدارة امل�ش ��روع والبناء وعملية �ض ��بط كافة املراحل� ،إ�ض ��افة �إىل ما يرتتب على
�صعيد الوقت والتكلفة العالية لعملية الإ�صالح التي تلي االنفجار الفجائي.
وتقل التكاليف الت�ش ��غيلية �إجما ًال عن عملية احلرق/التفجري يف الهواء الطلق (� 50س ��نت ًا �إىل دوالر
واح ��د) بالرغم م ��ن �أن تكاليف الي ��د العاملة العالية يف البلدان املتقدمة ت�ش ��كل ج ��زء ًا كبري ًا من
تكالي ��ف احلرق/التفجري يف اله ��واء الطلق .مت تطبيق العملية ال�ص ��ناعية لإبطال مفعول الذخرية
بنجاح يف �ألبانيا حيث مت �إبطال مفعول كل خمازن الألغام الأر�ض ��ية امل�ض ��ادة للأفراد يف امل�ص ��نع
عينه حيث مت �إنتاج البع�ض منها.8
وبالرغ ��م من ذلك ،ميكن �أن ت�ش ��كل تقني ��ة احلرق/التفج�ي�ر يف الهواء الطلق اخلي ��ار الأقل كلفة
باال�س ��تناد �إىل �سيا�س ��ة زيادة الإنتاجية بتخفي�ض تكلفة الوحدة .وي�ص ��ل متو�سط تكاليف احلرق/
التفجري يف الهواء الطلق يف الواليات املتحدة مث ًال (جلميع �أنواع الذخائر)�إىل  $ 850للطن ،بينما
ت�ص ��ل تكلفة املعاجلة ال�ص ��ناعية لإبطال مفع ��ول الذخرية �إىل  $1180للطن .9وقد تنتج ا�س ��تعادة
اخل ��ردة املعدني ��ة والنفايات املتفجرة عن تدف ��ق احتمايل للمدخول ،كما �أنه ميكن اال�س ��تفادة من

تفجري يف الهواء الطلق يف رواندا
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بع�ض احل�ش ��وات املتفجرة يف �ص ��ناعة املتفجرات التجارية ومن معادن �أخرى (كمعدن كوبر مث ًال)
يف الأ�سواق التجارية.
كما �أن تطوير من�ش� ��آت خا�صة لإبطال مفعول الذخرية يف عدة بلدان بهدف متكني الدول الأطراف
من تنفيذ التزاماتهم بتدمري املخزون االحتياطي ،ي�شكل خيار ًا غري عملي يتخطى املوارد املتوافرة.
ويبق ��ى �إذ ًا خيار احلرق/التفج�ي�ر يف الهواء الطلق هو احلل العملي الوحيد ب�س ��بب عوامل التكلفة
وتوافراملوقع املنا�سب وحفظ ال�سالمة .وال ينطبق هذا على الذخائر التي تغطيها االتفاقات الدولية
وح�س ��ب ،بل على جميع الذخائر التي ميكن �أن تخزن ب�ش ��كل فائ�ض �أو بعد انتهاء مدة �ص�ل�احيتها
وذلك �إما ب�سبب عمرها و�إما بفعل �أن مالكيها ال ميلكون الأ�سلحة املنا�سبة ال�ستعمال الذخائر.

التح�ضري للتدمري :تقنيات التفكيك
تع ��ود �ض ��رورة تفكيك الذخائر �أو ك�س ��رها قبل عملية التدمري �إىل احلد م ��ن كمية املتفجرات التي
حتتويها والتي ميكن حرقها ،و�إىل ت�ص ��ميم الذخرية �أو املتطلبات التقنية التي تفر�ض طرق تدمري
منف�صلة للمكونات املختلفة.
تت�ضمن التقنيات املتوافرة:
•  التفكيك اليدوي
•  التفكيك /التعطيل الآيل
•  التفكيك با�ستخدام الرجل الآيل
•  التك�سري بوا�سطة التربيد
•  القطع بالك�شط املائي
•  ال�صهر باملوجات املتناهية ال ِق َ�صر
تتطلب جميع هذه الو�س ��ائل نقل املتفجرات املك�شوفة �إىل من�ش�أة التدمري النهائية .ويرتكز �أي قرار
باعتم ��اد واحدة من التقنيات على الكلفة وال�س�ل�امة واالعتبارات البيئية �إ�ض ��افة �إىل نوع الذخائر
التي يتم تدمريها.
التفكيك اليدوي
تنطوي هذه التقنية على ا�ستخدام املوارد الب�شرية لتفكيك �أجزاء الألغام امل�ضادة للأفراد بطريقة
يدوي ��ة با�س ��تخدام �أدوات يدوي ��ة ب�س ��يطة .وتتم ّيز ه ��ذه التقنية ب�أنها تتطلب ا�س ��تثمار ًا ر�أ�س ��مالي ًا
حمدود ًا ،ولكنها عملية تنطوي على ا�س ��تخدام عمالة يدوية كثيفة ،ما قد ي�ؤدي الحق ًا �إىل تخفي�ض
ن�س ��بي ملعدالت الإنتاج .وهذه الطريقة تتطلب موظفني من�ض ��بطني مب�س ��توى مقب ��ول من املهارات
وقدرة عالية على الرتكيز.
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التفكيك /التك�سري الآيل
ت�ستخدم ُنظم تعمل �آلي ًا لتفكيك الذخرية .وتتو ّفر تكنولوجيات خمتلفة من بينها :تفكيك الأجزاء،
ونـزع فتيل الإ�ش ��عال وف�ص ��ل خمتلف املكونات املتفجرة .وت�س ��تخدم تقنيات التك�س�ي�ر للك�ش ��ف عن
احل�شوات املتفجرة للذخائر قبل مرحلة التدمري.
وعلى عك�س التفكيك اليدوي ف�إن التفكيك /التك�سري الآيل يتم ّيز بارتفاع معدالت الإنتاجية وبكونه
نظ ��ام عمل يت�س ��م بالكف ��اءة وبانخفا�ض احتياجاته م ��ن املوظفني .كما �أن التفكيك الآيل ال ي�ض ��ر
بالبيئة وي�س ��تخدم تكنولوجيا �س ��هلة التوافر .غري �أن �أحد �أوجه النق�ص الرئي�سية لهذه التقنية هي
احلاجة �إىل ا�س ��تثمار ر�أ�س ��مايل مرتفع رغم �أن التعامل مع خمزون وطني على نطاق �أو�س ��ع ميكن
�أن يوفر �إمكانيات لزيادة الإنتاجية مع تخفي�ض �س ��عر وحدة الإنتاج .كما �أن خطر الت�سبب بانفجار
�أثناء العملية هو خطر قائم دائم ًا.
التفكيك بوا�سطة الرجل الآيل
يتمت ��ع نظ ��ام التفكي ��ك الأوتوماتيك ��ي باملزاي ��ا والعيوب نف�س ��ها للتفكي ��ك الآيل ،غ�ي�ر �أن التكلفة
الر�أ�سمالية الأ ّولية �أعلى بكثري .وهذا النظام ال يت�سم بالكفاءة من الناحية االقت�صادية �إ ّال بالن�سبة
لكميات كبرية من الذخرية.
التك�سري بالتربيد
تُ�س ��تخدَ م ه ��ذه العملية لتك�س�ي�ر الذخرية �إىل �أجزاء �ص ��غرية ميكن معاجلتها ع ��ن طريق حرقها.
وتنط ��وي ه ��ذه الطريقة على ا�س ��تخدام النيرتوجني ال�س ��ائل جلعل غالف الذخرية �أكرث ه�شا�ش ��ة
بتربي ��ده �إىل درج ��ة حرارة ت�ص ��ل �إىل  130درج ��ة مئوية حتت ال�ص ��فر .وميكن بعد ذلك تك�س�ي�ر
الذخرية ب�سهولة عن طريق ا�ستخدام تقنيات ب�سيطة كالق�ص الآيل �أو ال�ضغط .ولكن ال يزال نظام
الإزالة بوا�سطة التربيد يف مراحل التط ّور الأوىل ،واملبد�أ الذي يقوم عليه هذا النظام مماثل لنظام
التك�سري بالتربيد؛ عدا �أن النيرتوجني ال�سائل ي�ستخدم يف هذه احلالة لت�سهيل �إزالة احل�شوة.
يعترب التك�س�ي�ر بالتربيد �أ�سلوب ًا �ص ��ديق ًا للبيئة وال يتطلب فريق عمل كبري ًا ،وميكن ا�ستخدامه لأي
ن ��وع آ�خ ��ر من الذخائر �أو املتفج ��رات �أو الآالت الدافع ��ة ،وذلك مع احلاجة �إىل �أعمال حت�ض�ي�رية
حمدودة بالن�س ��بة للذخائر املطلوبة .وال ترتتب على ه ��ذه العملية �أي خملفات ثانوية ،ما ي�ؤدي �إىل
التقلي� ��ص م ��ن التكاليف النهائية للتخل� ��ص من الألغام� .أما م ��ن الناحية املالي ��ة فتتطلب تكاليف
الإعداد ا�ستثمار ًا بر�أ�س مال منخف�ض.
القطع بالك�شط املائي
ت�س ��تخدم ه ��ذه التقنية املياه واملواد الكا�ش ��طة على درجة �ض ��غط ت�ت�راوح ب�ي�ن  240و 1 000لفتح
الذخ�ي�رة .وتوج ��د تقنيت ��ان خمتلفت ��ان“ )1( :ال�س ��حب”� ،أو (“ )2احلقن املبا�ش ��ر”(الطريقة
الف�ضلى باعتبارها الأكرث �أمان ًا) .وال تتطلب هذه التقنية عدد ًا كبري ًا من العمال ،كما �أنها ت�ستهدف
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جمموع ��ة متنوع ��ة من الذخائر .وقد ثبت �أن خماطر حدوث انفجار منخف�ض ��ة منخف�ض ��ة يف هذه
التقنية ،كما �أنها ت�ش � ِّ�كل تقني ��ة ف ّعالة من حيث التكلفة مقارنة بو�س ��ائل معاجلة �أخرى� .أما العائق
الرئي�سي فيتمثل يف احلاجة �إىل ا�ستثمار باهظ على م�ستوى البنى التحتية ،وتنتج عن هذا النظام
مي ��اه مل َّوثة حتت ��اج �إىل نظام تنقية مع ّقد .وبالن�س ��بة للتدابريالتي تلي ه ��ذه العملية يجدر التعامل
“ح�س ��ا�س
بح ��ذر م ��ع املحتوى ّ
املتفجر خ�ل�ال القيام ب�أية عملي ��ات معاجلة �أخرى �أو تدمري مبا �أنه ّ
للحبيبات ال�صلبة” ،وذلك لتجنب �أي تفجري ع�شوائي.
ُ
ِ�صر
ال�صهر باملوجات املتناهية الق َ
�إن ه ��ذه التكنولوجي ��ا ه ��ي يف حي ��ز التطوير يف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية ،وت�س ��تخدم املوجات
املتناهية ال ِق َ�صر لت�سخني العبوات املتفجرة التي تعتمد على مادة ال (تي ان تي)..؛ كما �أنها تقنية
�سريعة ونظيفة ،ولكن يربز فيها خلل �أ�سا�سي وهو �أن انعدام ال�سيطرة على الت�سخني ميكن �أن ي�ؤدّي
�إىل تكوي ��ن “نقاط �س ��اخنة” قد متهد النفجار احل�ش ��وة .وتعتربهذه التكنولوجي ��ا �أكرث فعالية من
حت�س ��ن قيم ��ة �أية مواد متفجرة
جه ��ة توفري الطاقة مقارن ًة ب�أنظمة ال�ص ��هر على البخار ،كما �أنها ِّ
تتم ا�ستعادتها .وي�ستمرالعمل على تطوير هذه التكنولوجيا ،ولكنها مل ت�صبح بعد تقنية �إنتاج ميكن
تنفيذها.

التفريغ يف البحر ويف املكبات
�أم�س ��ت عمليات تفريغ الذخائر واملتفجرات يف البحر حمظورة قانون ًا ا�س ��تجابة للمخاوف البيئية.
كما يحظر رمي هذه النفايات يف املكبات لل�س ��بب عينه .ت�ش ��كل هاتان الو�س ��يلتان خطر ًا بيئي ًا غري
مقبول وقد مت التعارف على هذا الواقع عاملي ًا.

منافع البدء املبكر
تتعدد املنافع على �ص ��عيد التكلفة لال�س ��تهالل املبكر لأن�ش ��طة تدمري املخزون االحتياطي .ت�س ��اعد
الو�س ��ائل املتطورة للتخل�ص من الذخائر على �إعادة تدوير معظم النفايات واحل�صول على مدخول
م ��ن بي ��ع املعادن الن ��ادرة والأج ��زاء الأخرى وا�س ��تخدامها .ي�س ��اهم تدمري خم ��زون االحتياط �أو
تخفي�ضه ،يف تخفي�ض تكلفة التخزين وخطر حدوث انفجارات ع�شوائية.
تعتربالتكلفة لإدارة خمزون الذخائر ب�ش ��كل �آمن منخف�ض ��ة ن�س ��بي ًا مقارنة بالتكاليف الناجتة عن
اخل�سائر الب�شرية والأ�ضرار املادية وعمليات الإ�صالح التي تلي هذه احلوادث.

التعريف والت�سجيل و�إعداد التقارير
ت�ش ��كل ال�ش ��فافية التي يجب �أن يت�س ��م بها برنامج التدمري عام ًال مهم ًا لبناء الثقة واحلفاظ على
الأمن .وغالب ًا ما تتم دعوة املنظمات الدولية وال�س ��فراء املحليني وو�س ��ائل الإعالم واملنظمات غري
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احلكومية لي�ش ��هدوا على عملية التدمري ،كما ي�س ��مح لهم ّ
باالطالع على تقارير الذخائر اخلا�ص ��ة
بالألغام الأر�ض ��ية امل�ض ��ادة للأف ��راد والقنابل العنقودية ،ليقارنوا ب�ي�ن الذخائر التي مت تدمريها،
وخمازن االحتياط امل�ص ّرح عنها.

االعتبارات البيئية
�أعربت الدول املالكة للمخزون االحتياطي من جهة والواهبون املحتملون احلري�صون على القوانني
البيئي ��ة املحلي ��ة والدولي ��ة من جه ��ة �أخرى عن املخ ��اوف البيئية م ��ن تدمري بع�ض �أن ��واع الذخائر
بالتفجري يف الهواء الطلق.
يحت ��وي اللغم الأر�ض ��ي  ،PFM-1الذي يتم زرع ��ه عن بعد ،على كلوري ��د الهيدروجني ،الذي ي�ؤدي
تفج�ي�ره يف اله ��واء الطلق �إىل تل ��وث بيئي غري مقبول .وميكن معاجلة هذه امل�ش ��كلة ب�إجراء تفجري
م�ض ��بوط يف غرفة مقفلة ل�ض ��بط التلوث مبا �أنه ال ميكن تفكيك هذا النوع من الألغام .وقد تنا�سب
املقاربات املماثلة بع�ض الألغام املعينة.
ت�أخذ امل�ؤ�س�س ��ات الع�س ��كرية �إجما ًال على عاتقها تدم�ي�ر الذخائر با�س ��تخدام التفجري/احلرق يف
الهواء الطلق ،يف حني ت�س ��تخدم امل�ؤ�س�س ��ات التجارية العملية ال�ص ��ناعية لإبطال مفعول الذخرية،
وبالرغ ��م م ��ن �أن العمليات التي تلت النزاع يف العراق و�أفغان�س ��تان والدعم ال ��ذي �أ ّمنته املنظمات
غري احلكومية للدول الأطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية  CCMمل جتر هذا الف�صل الوا�ضح.
وي ؤ�ث ��ر تواف ��ر الي ��د العامل ��ة الت ��ي تتمت ��ع بامله ��ارات الالزم ��ة عل ��ى خي ��ارات التدم�ي�ر املتوافرة.
تنت ��ج بع� ��ض التقني ��ات نفايات «خا�ص ��ة» �أو «ع�ش ��وائية» مم ��ا يتطل ��ب تدمريه ��ا �أو التخل�ص منها
بو�س ��يلة حت�ت�رم البيئ ��ة ،وعادة ما تهتم �ش ��ركة خمت�ص ��ة بالو�س ��ائل البيئي ��ة بالتخل� ��ص من هذه
النفايات.
وق ��د حظرت بع�ض ال ��دول الأوروبية التفجري/احلرق يف الهواء الطلق جلمي ��ع الذخائر �إال يف حال
ع ��دم توافر بديل آ�خ ��ر .وقد يتطلب هذا الأمر بناء من�ش� ��آت باهظة لإبطال مفع ��ول الذخرية التي
تعتم ��د عل ��ى التخل�ص من �أن ��واع خمتلفة من الذخائر (لي� ��س فقط تلك التي تغطيه ��ا املعاهدات)
بكميات كبرية لتحقيق �سيا�سة زيادة الإنتاجية مع تخفي�ض التكلفة.
ت�ستمر الأبحاث حول الآثار البيئية للتفجري/احلرق يف الهواء الطلق ،وت�شري بع�ض الرباهني العلمية
�إىل �أن ا�ستعمال هذه التقنية مع بع�ض �أنواع الذخائر قد ال ي�شكل خطر ًا بيئي ًا �أكرب مقارن ًة بالبدائل
الأخ ��رى (مبا يف ذلك الآث ��ار البيئية لعدم التخل�ص من النفايات) .تبقى و�س ��يلة التفجري/احلرق
يف الهواء الطلق خيار ًا قاب ًال للتطبيق لتدمري املخزون االحتياطي ،وميكن �أن يكون اخليار الأن�س ��ب
للمناطق التي تنعدم فيها القدرات ال�صناعية لإبطال مفعول الذخرية.
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حتديد املنهجية والتقنية املنا�سبة
لتدمري املخزون االحتياطي
تو�ضح املعايري الدولية للأعمال املتعلقة الألغام �أنه من غري املمكن توفري «حلول منوذجية» لتدمري
الذخرية .يجب �أن تختار ال�س ��لطة املحلية التقنية الأن�س ��ب باال�س ��تناد �إىل املوارد املتوافرة واحلالة
املادي ��ة وكمي ��ة املخزون االحتياط ��ي ،والإمكانات املحلي ��ة والقوانني البيئية واخلا�ص ��ة باملتفجرات
املرعية الإجراء.
ي ؤ�ث ��ر الثب ��ات يف التخزين �أو ن�س ��ب التل ��ف �أو التدهور على ال�ض ��رورة الطارئ ��ة للتخل�ص من املواد
املتفجرة ،وطريقة نقلها ب�شكل �آمن ومنهجية التدمري امل�ستخدمة.
وت�ش�ي�ر املعاي�ي�ر الدولية للأعمال املتعلقة الألغ ��ام �أنه بالرغم من �أن املخ ��ازن االحتياطية للألغام
الأر�ض ��ية امل�ض ��ادة للأفراد تعترب �ص ��غرية من جهة الوزن واملحتوى املتفجر ال�صايف� ،إال �أن كميتها
كبرية وميكن لتدمري املخزون �أن ي�شكل عملية لوجي�ستية معقدة.10

تدمري املخزون االحتياطي للألغام امل�ضادة للأفراد
وقد �أعلنت جمموعة التن�س ��يق بني الوكاالت يف الأمم املتحدة حول الأعمال املتعلقة بالألغام ،يف 17
�آب(�أغ�س ��ط�س) � 2000أنه �س ��يتم �إدراج تدمري املخزون االحتياطي ب�ش ��كل ر�سمي ب�صفته العن�صر
الرئي�س ��ي اخلام�س �ض ��من الأعمال املتعلقة بالألغام .وفق ًا لذلك تتعامل املعاي�ي�ر الدولية للأعمال
املتعلقة بالألغام ،التي مت �إن�ش ��ا�ؤها برعاية االمم املتحدة ،مع تدمري املخزون االحتياطي .و�إ�ض ��افة
�إىل ذل ��ك يوف ��ر الق�س ��م اخلا�ص بتدمرياملخزون االحتياطي �ض ��من �ش ��بكة املعلوم ��ات الإلكرتونية
للألغ ��ام ،التابعة ل�ل��أمم املتح ��دة ( )E-MINEمرجع ًا موح ��د ًا يحتوي على امل�س ��تندات التقنية،
واملبادئ التوجيهية واخلربات ال�سابقة واملعلومات الأخرى حول تدمري املخزون االحتياطي.
وتتحمل االمم املتحدة م�س�ؤولية عامة بت�شجيع ودعم الإدارة الفعالة لربامج تدمري املخزون االحتياطي.
ووفق� � ًا لربنامج الأمم املتحدة للتنمية ()UNDPيجب �أن ي�ش ��كل تدمرياملخزون االحتياطي جزء ًا ال
يتجز�أ من كل برنامج الأعمال املتعلقة بالألغام ،يدعمه برنامج الأمم املتحدة للتنمية.
ويوفر مركز جنيف الدويل امل�س ��اعدة التقنية لتدمري املخ ��زون االحتياطي للدول التي تطلبها .ويف
ما يخ�ص عملية تدمري املخزون االحتياطي ،ال تختلف الألغام امل�ض ��ادة للأفراد عن �أنواع الذخرية
الأخرى .فجميعها حتتوي على �أنظمة �إ�ش ��عال ومواد متفجرة� ،إذ ًا تت�شابه املخاطر بينها يف مراحل
النقل والتخزين واملعاجلة والتدمري .مما يدفع املعايري الدولية للأعمال املتعلقة بالألغام �أن تو�صي
بعدم النظر على حدة مب�س�ألة الألغام امل�ضادة للأفراد .11
ويت ��م حتديد و�س ��يلة تدم�ي�ر املخزون االحتياط ��ي للألغام امل�ض ��ادة للأفراد وفق� � ًا لعامل مهم وهو
ال�سيا�س ��ة االقت�ص ��ادية لزي ��ادة الإنتاجية م ��ع تخفي�ض �س ��عر الوح ��دة .فكلما ازداد ع ��دد الألغام
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امل�ض ��ادة للأفراد املطلوب تدمريها ،ات�سع النطاق االقت�صادي وات�سعت معه اخليارات التكنولوجية
املتواف ��رة .وق ��د ترغب ال�س ��لطات املحلية بالنظر �إىل تدمري الألغام امل�ض ��ادة للأف ��راد من منظور
�إقليمي� ،أو بت�ضمني الذخائر االخرى يف خطط التدمري بهدف حتقيق ال�سيا�سات االقت�صادية التي
�سبق ذكرها.

تدمري خمزون الذخائر العنقودية
يو�ص ��ى بعدد من التقنيات للتدمري الفعلي ملخزون الذخائر العنقودية تتو ّزع بني التفجري يف الهواء
الطلق والتفجري امل�ضبوط والرتميد والتفكيك بالتربيد �أو «ح�صاد» املتفجرات.

التفجري يف الهواء الطلق
ق ��د تك ��ون تقنيات التفج�ي�ر يف الهواء الطلق ه ��ي احلل العمل ��ي الوحيد لتدمري خم ��زون الذخائر
العنقودي ��ة يف بع�ض البلدان .تطبق هذه احلالة خا�ص� � ًة على الذخائ ��ر العنقودية املحدودة الكمية،
وعندما ال تتو ّفر يف البلد قاعدة �صناعية يجري على �أ�سا�سها ابتكار تقنيات بديلة.
التفجري يف الهواء الطلق لي�س اخليار الأمثل لتدمري كميات هائلة من خمزون الذخائر العنقودية.
ويبقى �ض ��روري ًا �أخذ احليطة واحلذر يف و�ض ��عها ويف احت�س ��اب تكاليف الواهب حر�ص ًا على تدمري
الذخائ ��ر ال�ص ��غرية الناجتة عن قذف بع� ��ض املتفجرات (بع�ض املتفج ��رات املقذوفة خارج حفرة
التدمري).

التفجري امل�ضبوط
لقد ا�ستخدمت تقنيتان ناجحتان للتفجري امل�ضبوط للذخائر العنقودية وهما :التدمري العميق حتت
الأر�ض يف حقول جتربة الألغام يف الرنويج ،والتدمري عرب التفجري يف الغرف املغلقة.

الرتميد املغلق
ال ميك ��ن ترميد الذخائر العنقودي ��ة الكاملة ولكن ميكن ترميد الأجزاء املتفككة من هذه الذخائر.
قد ت�ش ��مل املرحلة التي ت�س ��بق املعاجلة �إزالة ال�ص ��مامات من الذخائر ال�ص ��غرية (وميكن بعدها
ترميد ال�صمامات) و�إزالة �أو ت�شويه ال�شواحن على �شكل خماريط ،ويف حالة وجود ذخائر عنقودية
مزودة ب�صواريخ ،فيجب تفكيك حم ّركات ال�صواريخ وجتزئتها للتم ّكن بعد ذلك من ترميدها.
�س ��يتط ّلب الرتميد املغلق حمارق خم�ص�صة للغاية الحتواء النفايات املتفجرة بوجوب كونها مز ّودة
ب�أنظمة مراقبة التلوث ملنع انبعاث الغازات ال�سامة.
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التفكيك
ميك ��ن تفكي ��ك الذخائر العنقودية على م�س ��تويني :ا�س ��تخراج الذخائر ال�ص ��غرية من الأ�س ��طوانة
الأ�سا�سية ،وتفكيك الذخائر ال�صغرية بحد ذاتها.
يكون ا�س ��تخراج الذخائر ال�ص ��غرية من الأ�س ��طوانة الأ�سا�سية مفيد ًا� ،إذ ي�س ��مح با�سرتجاع املواد
و�إعادة تدويرها .كما ي�ساعد على التخفيف من خطر قذف هذه املتفجرات عند التخل�ص منها عرب
التفجري يف الهواء الطلق .كما يقدّم تفكيك الذخائر ال�ص ��غرية فر�ص� � ُا �أخرى ،في�س ��مح با�سرتجاع
ويو�س ��ع الأفق �أمام خيارات �أكرث للتخل�ص نهائي ًا من عنا�صر
املواد (كالنحا�س من ر�أ�س ال�ش ��احن) ّ
الطاقة واملكونات اخلاملة.
لقد ُط ّبق بنجاح تفكيك ذخائر عنقودية �س ��وفياتية وبريطانية مبا فيها الذخائر ال�ص ��غرية (بدعم
م ��ن املنظمات غري احلكومية الدولية للأعمال املتعلق ��ة باللغام) يف عدد من الدول حيث نتج عنها
خمزون �ص ��غري ،تطبيق ًا للعمليات اخلا�ضعة التفاقية الذخائر العنقودية .تتط ّلب هذه التقنية ر�أ�س
مال ا�ستثماري ًا حمدود ًا ،ولكنها عملية بحاجة �إىل الكثري من العمل فتتم ّثل ب�إنتاجية �ضعيفة .وهذه
الطريق ��ة حتت ��اج �إىل فري ��ق عمل ال يتمتّع مبه ��ارات عالية لك ّن ��ه متد ّرب وفق �أعلى امل�س ��تويات .وال
تتنا�سب جميع انواع الذخائر العنقودية مع هذا النوع من التدمري.
التفكي ��ك ال يعترب احلل املث ��ل لتدمري الذخائر العنقودي ��ة ،لأنّ املك ّونات القابل ��ة لالنفجار املف ّككة
حتتاج �إىل املزيد من �سبل املعاجلة .وبالتايل قد ي�شمل ذلك تقنيات �أخرى مثل الرتميد �أو التفكيك
بالتربيد.

التفكيك بالتربيد
ت�س ��تعمل هذه التقنية على نطاق وا�س ��ع من �أجل حتييد الذخائر ال�صغرية مثل قنابل  M42وM46

يتم ف�ص ��ل �ص ��مامات
و M77اليدوية الناجمة عن الذخائر العنقودية املقذوفة بوا�س ��طة املدفعيةّ .
يتم تغمي�س ��ها يف حمام من �س ��ائل النيرتوجني جلعل تركيبتها
القناب ��ل اليديوي ��ة ميكانيكي ًا قبل �أن ّ
ّ
ه�ش ��ة .ثم يجري �س ��حقها لتعري�ض احل�ش ��وة املتفجرة للحرارة ،وو�ضعها قبالة �ش ��عل ٍة من النار يف
مكان حم�ص ��ور فت�ش ��تعل املتفجرات وحترتق حتى تنتهي .ثم يجري ف�صل الق�شرة املعدنية القائمة
بني عنا�صر حديدية وعنا�صر غري حديدية.

ح�صاد عنا�صر الذخائر العنقودية
تتمركز �آلة التقطيع وراء جدران احلماية وال�سدود من �أجل نزع الأ�سلحة .فت�ستطيع هذه الآلة قطع
الذخائر بطريقة �سليمة مما ي�سمح ب�إعادة تدوير املواد املتفجرة ،وميكن حتويل العلب املعدنية �إىل
ق�ش ��ور� .أ ّما الذخائر ال�صغرية الناجتة عن املدفعية واملح�صودة يف هذه املرحلة فيجري ا�ستعمالها
يف عمليات التخل�ص من الذخائر مما يريح الواهب من ثقل �أعباء التطهري من الألغام.
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�أداة حتديد الذخائر العنقودية
�إنّ �أداة حتدي ��د الذخائر العنقودية اخلا�ص ��ة مبركز جنيف ال ��دويل هي عبارة عن نظام مبني على
�شبكة الإنرتنت مي ّكنها من حتديد الذخائر العنقودية وي�سمح للبلدان من تقييم و�ضعها ب�سهولة ما
خال كونها متلك �أ�سلحة م�ص ّنفة كذخائر عنقودية متنعها اتفاقية الذخائر العنقودية �أم ال.
تتم ّي ��ز �أداة حتديد الذخائر العنقودية ب�س ��هولة الولوج �إليها ،وبكونها تتمتّع بقاعدة بيانات وا�س ��عة
ميك ��ن البحث فيها عرب الت�ص� � ّفح ال�ص ��وري للتم ّكن من حتديد الذخائ ��ر العنقودية بنا ًء على فئات
الأ�س ��لحة .فتربز هذه الأداة �أنواع الذخائر ال�ص ��غرية املتفجرات والذخائر العنقودية �إ�ض ��افة �إىل
جمموعات منها وت�ساعد على حتديد بقايا القنابل ال�صغرية والذخائر العنقودية ك�شرائط النايلون
واملظ�ل�ات والأجزاء املعدنية .كما تعر�ض هذه الإدارة جمموعة من ال�ص ��ور عن مناذج معروفة من
�أنواع الذخائر العنقودية.

�صفحة اال�ستك�شاف� ،أداة حتديد الذخائر العنقودية
الرابط ل�صفحة �أداة حتديد الذخائر العنقوديةhttp://cmid.gichd.org :

اجلهود الدولية امل�ستقبلية
يتط ّلب تعزيز �سالمة خمزون الذخائر بذل جهود حثيثة من �أجل تثقيف �أ�صحاب املخازين من هذه
املتفجرات حر�ص ًا على و�ضع �أنظمة لإدارة الذخائر تكون �آمنة وفعالة.
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الإجراءات الوقائية
يعت�ب�ر تثقي ��ف القوى العاملة املحلية من �أجل احلفاظ على املخازن �أمر ًا يف غاية الأهمية� .ص ��حي ٌح
�أنّ اجلهود الفورية تر ّكز على ت�أمني �س�ل�امة املخازن واملرافق املوجودة� ،إ ّال �أنّ القوى العاملة تتع ّلم
بدورها كيفية حماية خمزون الذخائر من الف�ساد.
ويبق ��ى املبلغ الذي يتم �إنفاقه من �أجل حماية خمزون �ض ��خم من الذخائر ومنع انفجاره �أقل كلفة
بكث�ي�ر من املبالغ املدفوعة من �أجل تنظيف الفو�ض ��ى الناجمة عن حادث ��ة واحدة .فالتكاليف التي
يتم �إنفاقها ،بعد انفجار �ض ��خم �إ�ضافة �إىل التعوي�ض ��ات عن اخل�سائر الب�شرية والدمار وا�ستبدال
ّ
الأبنية والتجهيزات ،كبرية جد ًا.

مرافق التدمري املتنقلة
�أوج ��دت دول نامي ��ة عديدة طرق ًا فعالة وغري مكلفة من أ�ج ��ل تدمري الفائ�ض عن خمزون الذخائر
والذخائر اخلطرة ،وذلك عرب �إن�ش ��اء مرافق نزع �أ�س ��لحة متح ّركة خم�ص�صة لهذه الغاية .بع�ضها
متوف ��ر يف الأ�س ��واق ،وبالت ��ايل ،يج ��ب �أن تكون ه ��ذه املرافق عبارة ع ��ن حل بديل �أف�ض ��ل من �أجل
تدمري املتفجرات من خالل التفجري يف الهواء الطلق ،ذلك �أنها تتمتّع ب�أعلى م�س ��تويات ال�س�ل�امة
واملردودية وحتافظ على البيئة.

املناولة و�إعادة التدوير واال�سرتاداد
قد ت�س ��مح بع�ض اخلطط الفعالة با�س ��تغالل و�س ��ائل التحفري ال�س�ت�ردادها ،فتحقق بذلك �إيراد ًا.
ميكن ت�أ�سي�س نظام �إعادة تدوير للمواد وهو ناجح ويحقق �أعلى م�ستويات الإيرادات.

�إدارة �سالمة الذخائر
�إدارة �سالمة الذخائر جزء من ال�سالمة البدنية و�إدارة املخزون االحتياطي
ت�ستعمل الوكالة الأمريكية للدفاع والتخفيف من املخاطر م�صطلح ال�سالمة البدنية و�إدارة املخزون
االحتياطي ،لت�صف به برناجمها املرتكز على ت�أمني الأ�سلحة واملخزون االحتياطي من الذخائر يف
�أنحاء العامل كافةُ .يط ّبق م�ص ��طلح �إدارة �س�ل�امة الذخائر على عنا�ص ��ر ال�س�ل�امة البدنية و�إدارة
املخزون االحتياطي وخا�صة العمال الذين يقومون بتعزيز ال�سالمة والأمن وظروف حفظ املخزون
االحتياطي من الذخائر.
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احلوادث والأ�سباب
يف عام � ،2008س ��ببت االنفجارات يف �ألبانيا وبلغاريا و�إيران والعراق و�أوكرانيا و�أوزباك�ستان مئات
الإ�صابات وتناثر الذخائر وال�شظايا على م�ساحة كيلومرتات مربعة عديدة كانت �آمنة يف ال�سابق.
وتربز الآرقام الناجتة عن امل�س ��ح عن الأ�سلحة ال�صغرية ح�صول حوايل  2.5انفجار ذخائر يف كل
ّ 13
�شهر ويزداد عدد االنفجارات غري املتوقعة.

12

تبدو امل�ش ��كلة مهمة للغاية يف البلدان التي تُط ّبق فيها القواعد الأ�سا�س ��ية اخلا�ص ��ة ب�إدارة �س�ل�امة
الذخائر بالن�سبة �إىل حالة الذخائر وظروف التخزين.
�أهم الأ�س ��باب التي ت�ؤدّي �إىل انفجارات غري متو ّقعة هي تلك الناجمة عن عدم االهتمام مبو�ض ��وع
التدخني وا�شتعال النباتات اجلافة من ال�شم�س� ،إ�ضافة �إىل الإهمال بوجه عام و�أ�سباب �أخرى .ف�إنّ
ال�ش ��جريات التي تنمو خارج نطاق ال�س ��يطرة وبع�ض املواد القابلة لال�شتعال ت�ؤدّي �إىل تو�سيع نطاق
انت�شار النريان حيث ي�صعب �ضبطها ب�سرعة.
تت�أ ّث ��ر كل أ�ن ��واع الذخائ ��ر بالنار ،ولكنّ �أكرثها ت أ�ث ��ر ًا هي تلك التي يتجاوز عمرها الع�ش ��رين عام ًا
وخا�ص ��ة الذخائر التي حتتوي على الوقود .فالوقود القدمي ي�ستهلك ب�سرع ٍة ب�سبب كيفية ت�صنيعه،
في�ؤدّي �إىل احرتاقه تلقائي ًا ب�سبب النيرتو�سليلوز يف الوقود .كما �أ ّنه يحرتق ب�سرع ٍة مبج ّرد تع ّر�ضه
ل�شعلة نار.

تعريف �إدارة �سالمة الذخائر
ت�ش ��مل �إدارة �س�ل�امة الذخائر تقييم الذخائر واملرافق �إ�ض ��اف ًة �إىل تطوير �إجراءات وممار�س ��ات
ت�ضمن بقاءها �آمنة و�سليمة فال ت�ش ّكل خطر ًا على النا�س �أو امللكيات �أو البيئة.
ميكن حتقيق �إدارة �س�ل�امة املخاطر عرب �إدارة املخزون االحتياطي للذخائر حر�ص� � ًا على تخزينها
ونقلها والتخ ّل�ص منها ب�ش ��كل �آمن .كما ت�شمل �إدارة الذخائر ل�ضمان دورانها با�ستمرار يف املخزن
وا�س ��تعمالها ب�شكل موقوت فال مت�سي يوم ًا غري م�ستقرة ،وتبقى مرافق التخزين والتجهيزات �آمنة
وتتالءم مع املعايري املطلوبة .كما ت�ض ��من هذه الإدارة ف�صل الذخائر اخلطرة والتخ ّل�ص منها قبل
�أن يزداد خطرها.
�إ�ض ��افة �إىل ذل ��ك ،ت�ض ��من �إدارة �س�ل�امة الذخائر بق ��اء كل الأعمال املنجزة واملت�ص ��لة بالذخائر
متطابقة مع ال�ض ��وابط املن ّفذة و�أن �أ�شخا�ص� � ًا �أك ّفاء ينجزونه ��ا� .إنّ �إدارة منطقة التخزين جزء ال
يتج ّز�أ من �إدارة �سالمة الذخائر ،وذلك كي ال تندلع فيها النريان وتنت�شر ب�سهولة.
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خماطر االنفجار
ينجم نوعان �أ�سا�سيان من املخاطر عن التخزين غري الآمن للذخائر .فهنالك خطر يهدد ال�سكان،
و�آخر يهدّد حميط مناطق تخزين الذخائر.
�إنّ الذخائر املوجودة يف العديد من مناطق تخزين الذخائر مع ّر�ض ��ة لل�س ��رقة من قبل الإرهابيني
واجلماع ��ات الت ��ي ترتكب جرائم �أخرى .حتّى �أنّ املدنيني يف الدول النامية قد ي�س ��تهدفون مناطق
أجر لقاء بيعهم ق�ش ��ور املع ��ادن �أو املتفجرات.
تخزين الذخائر من �أجل �س ��رقتها ،وبالتايل ك�س ��ب � ٍ
ميكن تخفي�ض اخلطر بحد ذاته الناجم عن تخزين الذخائر واملتفجرات عرب الإدارة ال�ص ��حيحة
للذخائر ومناطق تخزين الذخائر.
�ص ّممت الذخائر خ�صي�ص ًا لتكون خطري ًة ب�أكرب قدر ممكن عند ا�ستخدامها ،و�أن تكون �آمن ًة �أي�ض ًا
عن ��د تخزينه ��ا� .إ ّال �أنّ الذخ�ي�رة بطبيعتها حتتوي على عنا�ص ��ر متفاعلة للغاية .وم�س ��توى اخلطر
املرتب ��ط بهذه الذخائر يعتمد ب�ش ��كل كبري عل ��ى حالتها وعلى قدارات املوظفني امل�س� ��ؤولني و�أنظمة
الإدارة يف املكان والبنى التحتية للمخزن والبيئة املجاورة للمكان.
يتط ّلب �ض ��مان �س�ل�امة الذخائر ح�س ��ن ت�ص ��نيعها واختبارها وفح�ص ��ها وحتديد مدة �صالحيتها
وتخزينها مع �أ�شياء خا�صة منا�سبة �أخرى (وفق ًا لقواعد املزج املنا�سبة).
املخاوف الأمنية وخطر االنت�شار
يجب تخزين الذخائر يف مرفق �آمن .فتعترب �سرقتها من �أجل ك�سب الربح �أو لي�ستخدمها �أ�شخا�ص
وخا�ص� � ًة يف املناطق التي ترتفع فيها ن�س ��بة اجلرائم والتي
غري مرخ�ص لهم بذلك م�ش ��كل ًة ها ّم ًةّ ،
تن�شط فيها اجلماعات الإرهابية.
ميكن اتخاذ عدد من الإجراءات ل�ضمان �سالمة الذخائر ،وهي كالتايل:
•  حفظ ح�سابات الذخائر وفتح �سجالت يف املخازن تد ّون فيها ب�شكل خا�ص كب�سوالت التفجري
والقنابل اليدوية و�أنظمة الأ�سلحة املتكاملة واملتفجرات الهائلة الكمية.
•  �إن�ش ��اء مبانٍ ومواقع تكون �آمنة عندما ت�س ��مح الظروف بذلك من �أجل مراقبة الدخول �إليها
واحلفاظ على فعالية احلرا�سة.
العوامل البيئية التي ت�ؤ ّثر على الذخائر
تك ��ون الذخائر غري م�س ��تقرة عندما تتع ّر�ض لأ�ش ��د درجات احلرارة والتبدّل ال�س ��ريع يف احلرارة
والت�صادم الفيزيائي وامل�ستويات العالية من الأ�شعة الإلكرتومغناطي�سية والرطوبة وال�ضرر والت�آكل
الناجمني عن احل�شرات.
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تخزين الذخائر (جنوب ال�سودان)

ومن �أجل الت�ص ��دي لالنعكا�س ��ات البيئية املحلية ،يجب حفظ الذخائر واملتفجرات يف مكان جاف
ومز ّود بالتهوية وبارد بقدر امل�ستطاع ال ترتفع فيه احلرارة وال تتبدّل كثري ًا ،ويكون حمم ّي ًا من �أ�شعة
ال�شم�س ومن الت�صادم �أو احلركة املتزايدة.
تلتق ��ط بع� ��ض املواد امل�س ��تخدمة يف الذخائر واملتفج ��رات الرطوبة وحتافظ عليها مم ��ا ي�ؤدي �إىل
تراج ��ع �أداء املتفج ��رات .وق ��د ت�ؤدي �أي�ض� � ًا �إىل جعلها خطري ًة للغاية عند اال�س ��تعمال �إذا ت�ش ��كلت
حبيبات بني الفتيل والهيكل الأ�سا�سي للذخرية.
قد تلحق الأمطار والرطوبة �ضرر ًا ال ي�ستهان به بالذخائر واملتفجرات يف وقت ق�صري جد ًا .وبالتايل
يجب بذل اجلهود الكافية لت�أمني جفاف املكان �أثناء التخزين والنقل .وت�س ��اعد التهوية اجليدة يف
خمازن الذخائر واملتفجرات على �إبقائها بارد ًة ومتنع تكاثـفها.
طرق تخفيف اخلطر
لبع� ��ض امل�ش ��اكل املتعلقة بتخزين الذخائر حلول .و�أكرثها م�ص ��داقية وفعالي ��ة هي تلك التي جتعل
املخ ��ازن �أكرث �أمان ًا بينما تع ّلم �أ�ص ��حاب الذخائر كيفية �إدارتها ب�أم ��ان وفعالية .ميكن �إجناز هذه
املرحل ��ة عرب �ض ��مان �س�ل�امة حفظ الذخائ ��ر املوجودة ،ويف الوق ��ت عينه ،ت�أمني مراقبتها ب�ش ��كل
�صحيح يف املرافق املوجودة.
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ميكن اتباع روتني ب�س ��يط يتط ّلب اللجوء �إىل تدخل ب�س ��يط من قبل خبري خارجي ومتويل ر�أ�س مال
قليل وبا�ستخدام اليد العاملة املحلية:
• فح�ص الذخائر للت�أكد من �أنها �آمنة لنقلها وتدمري غري الآمنة منها.
•  �إبعاد الذخائر عن املناطق امل�أهولة وو�ض ��عها يف منطقة مهجورة �أو ي�سكنها بع�ض الأ�شخا�ص
فقط.
• �إن�شاء خمزن و�أقلمته ليتالءم مع �أف�ضل املعايري املطبقة يف ظل الأو�ضاع املحلية.
•  و�ض ��ع نظ ��ام فعال يعتمد عليه م ��ن �أجل �إدارة الذخائر ل�ض ��مان تدمري �أي ��ة ذخرية قد تكون
خطرية وبطريقة مراقبة و�أن حتفظ باقي الذخائر يف �أف�ضل بيئة ممكنة.
• احلر�ص على تدريب العمال حول �إدارة الذخائر.
•  االلتزام بروتني مراقبة �ص ��ارم ودوري لفح�ص املخزن والتخل�ص من الذخائر قبل �أن تتحول
�إىل خطرية.
•  �أخذ تاريخ ال�صالحية والتخزين وتاريخ اال�ستعمال والظروف اجلوية املحلية يف عني االعتبار
عند حتديد �أنواع الذخائر غري الآمنة.
• اال�ستمرار يف حت�سني املرافق عندما تتو ّفر لها املوارد.
•  حماولة حتقي ��ق املعايريالدولية املقبولة لإدارة الذخائر وفق� � ًا للمعايري والإجراءات املعرتف
بها كتلك التي حددتها املبادئ التوجيهية التقنية الدولية ب�ش�أن الذخرية.

جمموعة �أدوات �إدارة �سالمة الذخائر
يج ��ب اتخ ��اذ �إجراءات عديدة من �أجل احلفاظ على �س�ل�امة تخزين الذخائر يف كل �أنحاء
الع ��امل� .إنّ معظ ��م الإج ��راءات املرتبط ��ة ب�س�ل�امة الذخائ ��ر من�ص ��و�ص عليه ��ا يف املبادئ
التوجيهية التقنية الدولية ب�ش� ��أن الذخرية 14.وهذه املبادئ ه ��ي �أكرثها تطبيق ًا يف احلاالت
الت ��ي يتالءم فيها التمويل واملرافق والقدرات م ��ع �أعلى املعايري� .إال �أن تطبيقها يبقى باهظ
الثمن �إذا مل تتوفر الإمكانات.
تت�ض ��من جمموعة �أدوات �إدارة �س�ل�امة الذخائر ،امل�س ��توحاة من املبادئ التوجيهية التقنية
الدولية ب�ش� ��أن الذخرية� ،إر�شادات وتوجيهات حول كيفية االنتقال �إىل هذه املعايري بتكاليف
توجه الأعمال التي ميك ��ن القيام بها من �أجل
منخف�ض ��ة .وتتناول هذه الأدوات م�س ��اعدات ّ
�إجناز حت�سينات هامة للو�صول �إىل م�ستوى ال�سالمة املطلوب ،فال تتط ّلب �سوى تكاليف اليد
15
العاملة والنقل ،فاتخاذ هذه الإجراءات �شبيه بعدم القيام ب�أي فعل من ناحية التكاليف.
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يجب ت�س ��ليط ال�ض ��وء على عن�صر هام ي�ؤدّي �إىل �س�ل�امة الذخائر وهو �أمنها .لقد و�ضعت جمموعة
الأدوات ه ��ذه ع ��دد ًا من الإجراءات لتحقي ��ق احلماية بتكالي ��ف متدنية ،علم ًا ب� ��أنّ التدابري امل�ؤقتة
حم ��دودة للغاي ��ة وهي ال حت ��ول دون ردع املخاطر الهامة .تق� �دّم املبادئ التوجيهي ��ة التقنية الدولية
ب�ش�أن الذخرية تفا�صيل حول الأهداف الواجب و�ضعها ن�صب الأعني ،كما �أنها و�ضعت موارد �أخرى
ح ��ول املعلومات الأمنية املف�ص ��لة الت ��ي يجب الرجوع �إليها عند حماولة جعل خم ��ازن الذخائر �آمنة
لفرتات �أطول.
ع�ل�او ًة على خطر االنفجار يف املخزون االحتياطي ويف املناطق واملخازن التي حتتوي هذه الذخائر،
ق ��د تتزايد املخاوف املتعلق ��ة مبخلفات احلروب القابل ��ة لالنفجار والذخائر املحفوظ ��ة دوري ًا التي
ت�ستويل عليها املجموعات الإرهابية �أو املتم ّردون ال�ستخدامها ب�أنف�سهم.

�صفحة اال�ستك�شاف اخلا�صة ب�إدارة �سالمة الذخائر -اخلطوة الأوىل

م ��ن املهم جد ًا جمع الذخائ ��ر املرتوكة والذخائر غري املتفجرة وتدمريه ��ا مع ًا حتّى ولو كان
خ�ص ���ص من �أجلها لإمكانية ا�ستعمالها يف �أ�سلحة
بع�ض ��ها غري قابل لال�س ��تعمال للغاية التي ّ
�أخرى �أو ي�ش ��كل عن�صر ًا من جهاز تفجريي ارجتايل .كما تغطي جمموعة الأدوات
الأعمال الالزمة لتلبية هذه املتطلبات.
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تعليقات ختامية
  -1معاه ��دة حظ ��ر الألغام امل�ض ��ادة للأفراد .امل ��ادة  4من اتفاقية حظر ا�س ��تعمال وتكدي� ��س و�إنتاج ونقل الألغام امل�ض ��ادة
للأف ��راد وتدم�ي�ر تلك الألغ ��ام -اعتمدت يف � 18أيلول(�س ��بتمرب)  1997ودخلت ح ّيز التنفي ��ذ يف � 1آذار(مار�س) 1999
(على الإنرتن ��ت) .متوف ��رة عل ��ىhttp://www.apminebanconvention.org/fileadmin/pdf/mbc/text_status/Ottawa_:
( Convention_English.pdfاطلع عليه يف  20حزيران(يونيو) )2013
  -2كما ورد ،املادة  6من املعاهدة
 -3اتفاقي ��ة الذخائر العنقودية ،اعتم ��دت يف � 30أيار(مايو)  2008ودخلت ح ّيز التنفيذ� 1آب(�أغ�س ��ط�س)  ،2010املادة ،2
الفقرة ( 1على الإنرتنت) .متوفر على( http://clusterconvention.org/ :اطلع عليه يف  20متوز(يوليو) )2013
 -4املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام  04.10قائمة امل�صطلحات اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام ،التحديدات
والإخت�ص ��ارات (على الإنرتنت) .متوفرة على (http://www.mineactionstandards.org/ :اطلع عليه يف  23متوز(يوليو)
)2013
  -5كما ورد.
  -6كما ورد...« :فعل �إزالة �أو �شل الإمكانيات الع�سكرية املتعلقة بالذخائر» .وقف اال�ستخدام الع�سكري للأ�سلحة هي خطوة
�ضرورية للعنا�صر الع�سكرية قبل �إطالقها يف بيئة غري ع�سكرية .العملية التي جتعل من الذخائر غري �صاحلة للأغرا�ض
املق�صود منها»...
 -7املعاي�ي�ر الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام  11.10الدليل لتدمري خمزون الألغام ال�ض ��ادة للأفراد (على الإنرتنت).
متوفر على( http://www.mineactionstandards.org/ :اطلع عليه يف  23متوز(يوليو) )2013
  -8كما ورد.
  -9كما ورد.
 -10املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام  11.10الدليل لتدمري خمزون الألغام امل�ضادة للأفراد (على الإنرتنت).
متوفر على( http://www.mineactionstandards.org/ :اطلع عليه يف  23متوز(يوليو) )2013
  -11كما ورد.
   -12الزاريفيت� ��ش ،ج ( )2012( )Lazarević, J.تكاليف وعواقب التفجريات ووقف اال�س ��تخدام الع�س ��كري للأ�س ��لحة غري
املخط ��ط يف التقرير اخلا�ص جلنوبي �ش ��رقي �أوروبا (على الإنرتنت)� .سوي�س ��را ،الدرا�س ��ة اال�ستق�ص ��ائية للأ�س ��لحة
ال�صغرية .متوفر على( http://www.smallarmssurvey.org/ :اطلع عليه يف  23متوز(يوليو) )2013
  -13الدرا�سة اال�ستق�صائية للأ�سلحة ال�صغرية ( )2013التفجريات غري املخطط لها يف املواقع املحتوية على ذخائر (على
الإنرتنت) .متوفر على( http://www.smallarmssurvey.org/ :اطلع عليه يف  24متوز(يوليو) )2013
  -14الأمم املتح ��دة ،مكتب الأمم املتحدة ل�ش� ��ؤون نزع ال�س�ل�اح .املب ��ادىء التوجيهية التقنية الدولية ب�ش� ��أن الذخرية(على
الإنرتن ��ت) .متوف ��ر عل ��ى(http://www.un.org./disarmament/convarms/Ammunition/IATG/ :اطل ��ع علي ��ه يف 24
متوز(يوليو) )2013
  -15رو�س ��ون ،ج ( )2013( )Rawson, J.جمموعة �أدوات «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية»
لإدارة �سالمة الذخائر (على الإنرتنت) .متوفر علىhttp://www.gichd.org/operations/stockpile-destruction-and- :
( /eod/ammunition-safety-managementاطلع عليه يف  24متوز(يوليو) .2013
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الف�صل ال�سابع

التوعية مبخاطر الألغام

الر�سائل الرئي�سة
• تعت�ب�ر التّوعية مبخاطر الألغام/خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار ،والتّوا�ص ��ل مع
�أفراد املجتمع جزء ًا ال يتج ّز أ� م ��ن التّخطيط ،والتّنفيذ ،واملراقبة ،والتّقييم للأعمال
املتع ّلقة بالألغام.
ال�س ��لوك
•  حت ��ثّ التّوعي ��ة مبخاطر الألغ ��ام على ت�ش ��جيع التّغيري يف الأمناط وتعزيز ّ
الآمن.
•  تعت�ب�ر فرق التّوا�ص ��ل مع �أفراد املجتمع /التّوعية مبخاط ��ر الألغام مركز املعلومات
للأعمال املتع ّلقة بالألغام.
•  �إنّ املعايري الدّول ّية للإجراءات املتع ّلقة بالألغام ت�ص� � ّنف التّوا�صل مع �أفراد املجتمع
مبد أً� �أ�سا�س ّي ًا للأعمال املتع ّلقة بالألغام.
•  يج ��ب على التّحليل ح�س ��ب اجلن ��در �أن يكون ج ��زء ًا ال يتج ّز�أ من م�ش ��اريع التّوعية
مبخاط ��ر الألغام ،لت�أكيد �أنّ املوا ّد والأ�س ��اليب تراعي ال ّن ��وع وعلى �أنّ كل جندر وك ّل
ّوجه �إليها بالأ�سلوب الأكرث ف ّعال ّية.
الفئات العمر ّية ّ
يتم ا�ستيعابها والت ّ

ما هي التّوعية مبخاطر الألغام؟
ال ّتعريف
�إنّ املعاي�ي�ر الدّول ّية للإجراءات املتع ّلقة بالألغ ��ام تُع ّر ُف التّوعية مبخاطر الألغام/خم ّلفات احلرب
القابل ��ة لالنفج ��ار «بالأن�ش ��طة ا ّلت ��ي ته ��دف �إىل التّخفي ��ف من خماطر امل ��وت والإ�ص ��ابات ج ّراء
الألغ ��ام وخم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار (وذلك يت�ض� � ّمن ال ّذخائر غ�ي�ر املنفجرة) ،من خالل
ال�س ��لوك الآمن .وتت�ض� � ّمن هذه الأن�ش ��طة تباد ًال للمعلومات مع جمتمعات حتت
رفع التّوعية وتعزيز ّ
اخلطر ،والتّوا�صل عرب ال ّر�سائل املتع ّلقة بالأمان للفئات امل�ستهدفة ،وت�أييد �إدارة خماطر املجتمعات
1
وامل�شاركة يف الأعمال املتع ّلقة بالألغام».
وت�س ّلط املعايري الدّول ّية للإجراءات املتع ّلقة بالألغام ّ
ال�ضوء على �أنّ هدف التّوعية مبخاطر الألغام
حد ميكن لل ّنا�س فيه �أن يعي�ش ��وا ب�أمان ،و�إعادة خلق بيئة يجري فيها
هو «التّخفيف من اخلطر �إىل ٍ ّ
ً
التّط ّور االقت�صادي واالجتماعي بعيدا عن القيود املفرو�ضة ج ّراء املنطقة املل ّوثة».
وم ��ن اجلدير ذكره أ� ّنه على ال ّرغم من ت�س ��مية هذا الفرع التّوعية مبخاط ��ر الألغام � ،اّإل أ� ّنه يهدف
املتفجرة وت�ش ��مل ذخائر ومواد مرتوكة
�إىل احل ّد من الأذى جتاه املواطنني ج ّراء ك ّل �أنواع العبوات ّ
متفجرة وقنابل عنقود ّية.
�أو غري ّ
172
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�إنّ الأهداف الأ�سا�س ّية للتّوعية مبخاطر الألغام هي:
• احل ّد من املوت والإ�صابات ا ّلتي ت�س ّببها الألغام /خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار.
•  التّخفي ��ف م ��ن ال ّت أ�ث�ي�رات االجتماع ّي ��ة واالقت�ص ��اد ّية للألغ ��ام /خم ّلف ��ات احل ��رب القابلة
لالنفجار.
• ت�شجيع التط ّور
�إنّ عدد ًا من ا ّلذين يعملون يف الأعمال املتع ّلقة بالألغام ال ي�ستعملون اليوم عبارة التّوعية مبخاطر الألغام
ال�صغرية
لو�ص ��ف هذه الأن�ش ��طة .وهم يق ّرون ،على �س ��بيل املثال ،ب�أن العنف امل�س� � ّلح عموم ًا ،والأ�سلحة ّ
واخلفيفة خ�صو�ص� � ًا ،ت�ش� � ّكل املخاطر الأ�سا�س� � ّية يف العديد من املجتمعات ،وقد ا�ستعمل الع ّمال يف هذا
املج ��ال ،بدل عبارة الأعم ��ال املتع ّلقة بالألغام :عبارات �أخرى مثل التّثقي ��ف للح ّد من املخاطر والتّوعية
مبخاطر الأ�سلحة التّقليد ّية� .إىل حني ّمت االعرتاف بهذه التط ّورات ،ي�ستعمل هذا الف�صل عبارة التّوعية
مبخاطر الألغام ،بح�سب التّعريف املطروح من قبل املعايري الدّول ّية للإجراءات املتع ّلقة بالألغام.

املك ّونات املفاتيح
�إي�صال ال ّر�سائل املتع ّلقة بالأمان
�إنّ الهدف الأ�سا�س ��ي من ال ّر�س ��ائل املتع ّلقة بالأمان هو احل ّد من امل�صابني واملتو ّفني ج ّراء الألغام/
خم ّلف ��ات احل ��رب القابل ��ة لالنفجار يف املجتمع ��ات حتت اخلطر م ��ن خالل رفع م�س ��توى التّوعية
ال�س ��لوك الآمن .وميكن لل ّر�س ��ائل املتع ّلقة بالأمان ا ّلتي تطلقها التّوعية مبخاطر الألغام �أن
وتعزيز ّ
يتم �إي�صالها عرب و�سائل خمتلفة ،ويت�ض ّمن ذلك التّوا�صل والعالقات ّ
ال�شخ�ص ّية ،وو�سائل الإعالم
ّ
(الإعالم املرئي ،امل�سموع ،واملكتوب) ،وامل�سرح ،والأدوار امل�سرح ّية� ...إلخ.

ال�سودان)
التّوعية مبخاطر الألغام يف املدر�سة (جنوب ّ
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ميكن للتّوا�ص ��ل من خالل قنوات املعلومات العا ّمة �أن يكون الأ�سلوب الأكرث عمل ّية لإي�صال معلومات
الطوارئ/ما قبل ال ّنزاع� .إنّ كت ّيب ّ
متع ّلقة بالأمان يف حاالت ّ
الطوارئ للتّوعية مبخاطر الألغام ا ّلذي
2
للطفولة هو مرجع مفيد للتّوعية مبخاطر الألغام يف احلاالت ّ
منظمة الأمم املتّحدة ّ
�أطلقته ّ
الطارئة.
ويتم تنفيذ تبادل ال ّر�س ��ائل املتع ّلقة بالأمان يف احلاالت الأكرث ا�س ��تقرار ًا عاد ًة �ض ��من ا�سرتاتيج ّية
ّ
اختب ��ار للتّخفيف م ��ن املخاطر يف برنام ��ج للألغام/خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار .وتت�ض� � ّمن
الأمثلة �إدراج ال ّر�س ��ائل املتع ّلقة بالأمان يف برامج املدار�س والأن�ش ��طة املرتك ��زة على املجتمع ،كما
�ض ��من تطوير �شبكات التط ّوع يف املجتمع .وتعترب اال�سرتاتيج ّيات ا ّلتي ت�شمل العالقات من فرد �إىل
�آخر ،ومن ولدٍ �إىل �آخر� ،أ�ساليب �أخرى لتبادل ال ّر�سائل املتع ّلقة بالأمان.
�إدارة املعلومات
ويتم عاد ًة
�إنّ جمع املعلومات وحتليلها هو عمل �أ�سا�س ��ي �ض ��من �أن�ش ��طة التّوعية مبخاطر الألغامّ .
تبادل �أنواع عديدة من املعلومات خالل الأن�ش ��طة املتع ّلقة بالتّوعية مبخاطر الألغام ،وذلك ي�ش ��مل
مناط ��ق الألغام/خم ّلف ��ات احل ��رب القابل ��ة لالنفج ��ار اخلط ��رة املعروف ��ة و�/أو امل�ش ��تبه بها ،كما
ّ
ال�ض ��حايا ،ومعلوم ��ات عن احل ��دث (الوقت املد ّون ،امل ��كان واحلركة يف وق ��ت احلادث/احلدث)،
والأعطال وال ّت�أثريات ال ّناجتة عن املنطقة املل ّوثة ،وم�ساعدة ّ
ال�ضح ّية� ،إلخ.
ال�صبيان ،وال ّرجال
وبهدف ال ّت�أكيد �أنّ االحتياجات والأولو ّيات املنف�صلة واملختفلة لل ّن�ساء ،البناتّ ،
املهم جمع ك ّل املعلومات يف بيانات م�ص� � ّنفة ح�س ��ب اجلندر
ّمت ال ّتع� � ّرف عليها واالعرتاف بها ،من ّ
والعم ��ر ،وحتليله ��ا� .إنّ حتليل املعلومات هو �أم ٌر مهم يف دورة �إدارة امل�ش ��روع .ويجب على ح�ص ��يلة
التّحليل �إحداث برجمة م�س ��تقبل ّية ،بهدف تعديل ّ
املخططات واال�س�ت�راتيج ّيات واال�س ��تفادة منها.
وتعترب �إدارة املعلومات �أمر ًا �أ�سا�سي ًا لأمور املراقبة والتّقييم.

ال ّتوا�صل مع �أفراد املجتمع
�إنّ ح ��قّ املجتمعات املت�أ ّثرة باحل�ص ��ول على معلوم ��ات دقيقة و�آن ّية عن خماط ��ر الألغام /خم ّلفات
احلرب القابلة لالنفجار هو مبد أ� �أ�سا�سي يدعم التّوعية مبخاطر الألغام ،ولكنّ هذه الأخرية مت ّثل
أ�ك�ث�ر م ��ن ذلك� .إنّ هذه الهيئة ق ��د بدّلت تركيزها ال�ض� � ّيق على رفع م�س ��توى التّوعية� ،إىل البحث
عن فهم الوقائع من خالل مواجهة املجتمعات املت�أ ّثرة ،وفهم الأ�س ��باب ال�ض ��من ّية لتو ّرط ال ّن�س ��اء،
وال�ص ��بيان وال ّرجال يف حوادث الألغام /خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار ،وعن �س ��بب
والبناتّ ،
تع ّر�ضهم للخطر عن �سابق معرفة.
ال�سلوك
ال�س ��لوكي وتعزيز ّ
و�إنّ وجه ًا مفتاحي ًا من وجوه التّوعية مبخاطر الألغام هو ت�ش ��جيع التّغيري ّ
وال�ص ��بيان وال ّرجال املت�ض� � ّررين يف هذه العمل ّية هو
الآمن .و�إنّ امل�ش ��اركة الف ّعالة لل ّن�س ��اء والبنات ّ
�ش ��رط م�سبق للك�شف بد ّقة عن تع ّر�ضهم للخطر ،وعن احتياجاتهم و�أولو ّياتهم .و�إنّ الرتّكيز يكمن
يف تب ��ادل املعلومات – وجم ��ع املعلومات الالزمة لفه ��م احلالة املواجهة للمجتمع ��ات املت�أ ّثرة ومن
ّثم �إعطائهم معلومات منا�س ��بة للتّخفيف من املخاطر ا ّلتي يواجهونها� .إنّ تبادل املعلومات �ش ��رط
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�أ�سا�س ��ي ّ
ملنظم ��ات الأعم ��ال املتع ّلقة بالألغ ��ام لفهم �أولو ّيات املجتم ��ع وكيف تت�أ ّثر بتل� � ّوث الألغام/
ً
خم ّلف ��ات احل ��رب القابل ��ة لالنفج ��ار .و�إنّ ه ��ذا التّبادل مه � ّ�م �أي�ض� �ا ل ّت�أكي ��د �أنّ املجتمعات تفهم
ّ
خمططات ّ
يتم تنفيذها.
املنظمات و�أهداف الأن�شطة املتعدّدة ا ّلتي ّ
هذه العمل ّية تعرف عاد ًة بالتّوا�صل مع �أفراد املجتمع؛ وهي متّ�صلة اتّ�صا ًال قريب ًا بالتّوعية مبخاطر
الألغام.
�إنّ املعايري الدّول ّية للإجراءات املتع ّلقة بالألغام تُع ّر ُف التّوا�ص ��ل مع �أفراد املجتمع على �أ ّنه «توا�صل
مع ال ّرجال وال ّن�س ��اء يف املجتمعات املت أ� ّثرة م ��ن الألغام/خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار ،لتبادل
املعلومات يف وجود وت�أثري الألغام وخم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار ،خللق �ص ��لة تغطية للأحداث
م ��ع برنامج الأعم ��ال املتع ّلقة بالألغ ��ام ،وتطوي ��ر ا�س�ت�راتيج ّيات التّخفيف من املخاط ��ر .ويهدف
التّوا�ص ��ل مع �أفراد املجتمع �إىل ّت�أكيد �أنّ االحتياجات والأولو ّيات املختلفة للمجتمعات �أ�سا�س� � ّي ٌة يف
التّخطي ��ط ،ويف التّنفيذ ويف املراقبة لعمل ّيات الأعمال املتع ّلقة بالألغام 3».وبعد االعرتاف ب�أهم ّيته،
قامت املعايري الدّول ّية للإجراءات املتع ّلقة بالألغام بت�ص ��نيف التّوا�ص ��ل مع �أفراد املجتمع على �أ ّنه
ا�سرتاتيجي للأعمال املتع ّلقة بالألغام.
مبد أ�
ّ

فريق التوا�صل املجتمعي (جنوب ال�سودان)

ن�ص اتفاق ّية
ال ّتوعية مبخاطر الألغام يف ّ
حتت معاهدة حظر الألغام امل�ض ��ادّة للأفراد ،يجب على الدّول الأطراف املخ ّولة ،تقدمي امل�ساعدة
ال�ساد�س ��ة من معاه ��دة حظر الألغام امل�ض ��ادّة للأفراد يف
يف التّوعية �ض� � ّد الألغام .وت�ش�ي�ر املادّة ّ
التّعاون وامل�س ��اعدة الدّول ّية �إىل �أ ّنه ميكن لفريق الدّول الأطراف امل�س� ��ؤول عن التّوا�ص ��ل مع �أفراد
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ال�س ��ودان) �أن يطلب امل�س ��اعدة يف تو�س ��يع برنامج وطني لإزالة الألغام؛ «�أن�ش ��طة
املجتمع (جنوب ّ
4
التّوعية �ض ّد الألغام للتّخفيف من الأحداث املتع ّلقة بامل�صابني والقتلى ج ّراء الألغام».
ّ
خطة عمل كارتاخينا � :2014-2010إنّ �إنهاء املعاناة ا ّلتي ت�س ّببها الألغام امل�ضادّة للأفراد تت�ض ّمن
ع ��دد ًا من نقاط العمل ا ّلتي ت�ش�ي�ر �إىل التّوعية مبخاطر الألغام .وتر ّكز نقطة العمل  19خ�صو�ص� � ًا
عل ��ى التّخفيف من خماطر الألغام « :ت�أمني برامج للتّوعية والتّخفيف من خماطر الألغام ،على �أنّ
ال�سكان ا ّلذين هم حتت اخلطر،
هذه الربامج جزء �أو�س ��ع من تقييم وتخفيف املخاطر ،م�س ��تهدف ًة ّ
املطبقة وطنياً
وا ّلذين هم �ضمن الفئة العمر ّية املنا�سبة مع مراعاة اجلندر ،ومرتابطني مع املعايري ّ
خم�ص�ص ��ة الحتياجات املجتمعات املت�أ ّثرة من الألغام ومدجمة �ض ��من �أن�ش ��طة
ودولي� � ًا ،ا ّلت ��ي هي ّ
5
الأعمال املتع ّلقة بالألغام ،خ�صو�ص ًا جمع املعلومات ،و�إزالة الألغام وم�ساعدة ّ
ال�ضح ّية كما يجب».
تتب ّنى اتفاق ّية ال ّذخائر العنقود ّية عبارة تعليم احل ّد من املخاطر بد ًال من التّوعية مبخاطر الألغام.
و�إنّ عنوان املادّة ال ّرابعة هو «تطهري وتدمري ال ّذخائر العنقود ّية الباقية وتعليم احل ّد من املخاطر».
وتن� ّ��ص امل ��ادّة ال ّرابعة على �أ ّنه عند �إكم ��ال فرو�ض عمل ّية التّطهري ،يجب على الدّول الأع�ض ��اء �أن
ت�أخذ ب�أ�س ��رع وقت ممكن �سل�سلة من التّدابري ،تت�ض� � ّمن « :توجيه التعليم للح ّد من املخاطر بهدف
ت�أمني التّوعية بني املواطنني ا ّلذين ي�سكنون يف املناطق املل ّوثة بال ّذخائر العنقود ّية �أو بجوارها ،حول
3
املخاطر ا ّلتي تطرحها هذه املخ ّلفات».
خط ��ة عم ��ل فينتيان  ،2014-2010وتت�ض� � ّمن نقاط عمل عدي ��دة تكون املرجع ّي ��ة لتعليم احل ّد من
املخاطر .وتر ّكز نقطة العمل  17فقط على التّعليم للح ّد من املخاطر « :تنمية وت�أمني برامج التّعليم
ال�س ��كان
ال�س ��لوك اخلطر وتوفري البدائل له وا�س ��تهداف ّ
للح� � ّد م ��ن املخاطر التّي تر ّكز على وقف ّ
الأك�ث�ر تع ّر�ض� � ًا للخطر .يج ��ب على برامج التّعليم للح� � ّد من اخلطر �أن تكون منا�س ��بة الحتياجات
املجتمع ��ات املت�أ ّثرة ،مع مراعاة اجلندر والعمر ،و�أن تتالءم م ��ع املعايري الوطن ّية والدّول ّية وتندمج
مع �أن�ش ��طة التّطهري وامل�سح و�إ�سعاف ّ
ال�ض ��ح ّية .ويجب �أن تندمج �أن�شطة تعليم احل ّد من املخاطر،
كما هو منا�س ��ب ،يف املدار�س ،والربامج االجتماع ّية ،وحمالت ن�ش ��ر املعلومات العا ّمة .و�إنّ التّوعية
7
ب�شكل �أ�سا�سي �ضمن الأو�ضاع القائمة بعد ال ّنزاع.
على نطاقٍ �أو�سع يجب �أن تُ�ستعمل ٍ
و�إنّ اتفاق ّية حظر �أو تقييد ا�ستعمال �أ�سلحة تقليد ّية مع ّينة ميكن اعتبارها �شديدة ّ
ال�ضرر �أو ع�شوائ ّية
ال�سامية املتعاقدة «يجب �أن ت�أخذ كل التّدابري
الأثر يف الربوتوكول اخلام�س ّ
تن�ص على �أنّ الأطراف ّ
املنا�س ��بة يف الأرا�ض ��ي ا ّلتي ي�س ��يطرون عليها» واملت�أ ّثرة مبخ ّلفات احلرب القابل ��ة لالنفجار ،وهذا
8
يت�ض ّمن التّحذيرات والتّعليم للح ّد من املخاطر ا ّلتي تعطى للمواطنني.

�إدارة دورة م�شروع ال ّتوعية مبخاطر الألغام
م�شروع
ي�ضم ك ّل مراحل �إدارة دورة امل�شروع مثل �أي
يجب على م�شروع التّوعية مبخاطر الألغام �أن ّ
ٍ
�آخر:
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الر�سم العا�سر :دورة اإدارة امل�سروع
ت�سميم
امل�سروع
والتخطيط

حاجات جديدة

تقييم
احلاجات

الدرو�س
املكت�سبة

تنفيذ
امل�سروع
والر�سد

حاجات جديدة

التقييم
معلومات
عن
الأداء

الأرباح

معلومات عن الأرباح
الواردة فعلي ًا

© 2014 GICHD

Reduced
m2

Technical
Survey

Cancelled
m2

SHA

on-technical
Survey

اإنّ املرحلة الأوىل من اإدارة دورة امل�سروع تكمن يف القيام بتقييم الحتياجات ،بهدف معرفة وفهم
وال�سبيان وال ّرجال املت�س ّررين.
القدرات ،واملتط ّلبات ،والأولو ّيات ونقاط �س ��عف ال ّن�ساء ،والبناتّ ،
يتم
م ��ن املهم اأن يك ��ون ك ّل تقييم للحتياجات �س� � ّفاف ًا واأن يقوم ��وا بتطبيقه بهدف امل�س ��اركة واأن ّ
تقا�س ��م نتائجه مع امل�س ��تفيدين .وعلى ال ّرغم م ��ن اأنّ تقييم الحتياجات هي مرحل ��ة اأول ّية مه ّمة،
املهم تطبيقها دائم ًا ،وت�س ��كيل اأن�س ��طة رقابة
ل يج ��ب اعتبارها ن�س ��اط ًا وحي ��د ًا ل يتك ّرر ،ا ّإمنا من ّ
دائمة.
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Indirect evidence

g the two land classifications: confirmed and suspected hazardous areas and
s that can contribute to their release: non-technical survey, technical survey
e three products of these activities are cancelled, reduced and cleared land
orting at a national level, to donors and under IHL should conform to such
land release statistics should be disaggregated.

Cleared
m2

CHA

تقييم االحتياجات

Direct evidence

Clearance

امل�ستفيدون

�إنّ درا�س ��ات املعارف واملواقف واملمار�س ��ات واملعتقدات ميكن �أن ت�ش� � ّكل ق�س ��م ًا �أ�سا�سي ًا من تقييم
ق�سم كبري من
االحتياجات .و�إنّ هدف درا�س ��ات املعارف واملواقف واملمار�سات واملعتقدات هو جمع ٍ
املعلومات ا ّلتي �ستنتج عن فهم �أعمق للم�شاكل املتع ّلقة بالتّوعية مبخاطر الألغام.
ب�شكل خمتلف بالألغام /خم ّلفات احلرب القابلة
وال�صبيان وال ّرجال يت أ� ّثرون ٍ
�إنّ ال ّن�ساء ،والبناتّ ،
ً
املهم �أن تت�ض� � ّمن
لالنفج ��ار ،م�ؤدّين جلندرهم �أدوارا مع ّينة وم�س� ��ؤول ّيات �ض ��من جمتمعهم .ومن ّ
تقييم ��ات االحتياجات كل الفئات العمر ّية والأجنا�س يف املجتمعات املت�ض� � ّررة ،ل ّت�أكيد �أنّ املعلومات
ا ّلتي جتمع بد ّقة تنقل الواقع .يف بع�ض الأحيان ،من ّ
ال�ضروري ن�شر ك ّل فرق ال ّن�ساء بهدف الو�صول
�إىل الأخريات امل�ستهدفات.
يتم �ش ��مل الأ�ش ��خا�ص من
املهم �أي�ض� � ًا االعرتاف بق�ض ��ايا التن ّوع عموم� � ًا ،وال ّت�أكيد على �أ ّنه ّ
وم ��ن ّ
اخلا�ص ��ة ،ور ّبات املنزل .وترتكز
خمتلف اخللف ّيات االجتماع ّية واالقت�ص ��اد ّية ،وذوي االحتياجات
ّ
�كل كب�ي�ر على هيكل ّية هذه
املجتمع ��ات على ف ��رق متن ّوعة من ال ّنا�س .وت�ؤ ّثر العالقات الوطيدة ب�ش � ٍ
املجتمعات وعمل ّيات اتخاذ القرار� .إنّ العمر ،اجلندر ،القبيلة ،املجتمع ،الو�ضع املايل ،التّي هي من
بني العوامل القليلة الأهم ّية ا ّلتي ت�ؤ ّثر على العالقات القو ّية بني ال ّنا�س يف املجتمعات.
ال ّتخطيط
يتم ا�ستخال�صه من حتليل املعلومات ال ّناجتة عن تقييم االحتياجات.
تر ّكز مرحلة التّخطيط على ما ّ
يجب �أن تُدر�س امل�ش ��اريع ّ
وتخطط لتكفي احتياجات امل�ستفيدين منها وت�ؤ ّمن لهم ما يحتاجونه� .إنّ
عمل ّية التّخطيط هي �ش ��رط م�س ��بق للتّنفيذ الف ّع ��ال ويجب �أن يرتكز على تقيي ��م دائم الحتياجات
امل�س ��تفيدين .ويجب القيام بتحليل للمعلومات ا ّلتي �أخذت من تقييم االحتياجات بح�س ��ب اجلندر.
يتم ال ّت�أكيد على �أنّ امل�ش ��روع
و�إنّ اخلال�ص ��ة م ��ن هذا التّحليل يجب �أن تُب َّل ��غ لعمل ّية التّخطيط ،كي ّ
ف ّعال من حيث اال�ستجابة الحتياجات مع ّينة ،للأولو ّيات ونقاط ّ
ال�ضعف.
و�إنّ التّخطيط يف مو�ضوع التّوعية مبخاطر الألغام يكون عموم ًا على خمتلف امل�ستويات ،مع عدد من
التّخطيطات واال�س�ت�رتيج ّيات املتن ّوعة ،من �ضمنها ا�س�ت�راتيج ّية التّوعية مبخاطر الألغام وخطط
الأعمال.
تطوير ال ّر�سائل املتع ّلقة بالأمان
تخ�ص التّوعية مبخاطر الألغ ��ام .وتقرتح املعايري
�إنّ ر�س ��ائل الأمان هي من �أ�سا�س ��ات �أي مب ��ادرة ّ
توا�صل و�أن تت�ض ّمن الآتي:
يتم تطوير ا�سرتاتيج ّية
ٍ
الدّول ّية للإجراءات املتع ّلقة بالألغام �أن ّ
•
•
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•
•
•

ر�سائل متع ّلقة بالأمان؛
قنوات توا�صل؛
و�أ�ساليب ال ّن�شر.

يجب �أن تكون ال ّر�س ��ائل م�ص� � ّممة بح�س ��ب منط التّع ّر�ض املنا�سب ،وبح�س ��ب احتياجات ،و�أولو ّيات
الفرق امل�س ��تهدفة .و�إنّ ت�صميم وتخطيط ال ّر�سائل يجب �أن يتنا�سب مع ح�صيلة تقييم االحتياجات
وحتليل معلومات احلادث .ال ّر�س ��ائل ،واملوا ّد وك ّل ال ّرموز يجب �أن تراعي العمر واجلندر و�أن تكون
منا�سبة ثقافي ًا ،لغوي ًا واجتماعي ًا.
وم ��ن امله ��م ال ّت�أكيد �أنّ اختبار ميدان ال ّر�س ��ائل املتع ّلق ��ة بالأمان واملواد يت � ّ�م العمل عليه من خالل
فريق جتربة مي ّثل امل�س ��تفيدين .وميكن �أن ُينتج اختبار امليدان (ويف بع�ض الأحيان يجب �أن ينتج)
تغيريات وت�أقلم ًا مع ال ّر�سائل املتع ّلقة بالأمان واملوادّ.
تنفيذ الأن�شطة
يت � ّ�م تنفي ��ذ التّوعية مبخاط ��ر الألغام يف ك ّل مراح ��ل دورة حياة برنامج الأعم ��ال املتع ّلقة بالألغام:
نزاع/طوارئ ،اال�س ��تقرار ،إ�ع ��ادة الإعمار ،تنمية بامل�س ��اعدة والتّنمية .خ�ل�ال عمل ّيات ّ
الطوارئ،
تر ّكز التّوعية مبخاطر الألغام على رفع م�س ��توى التّوعية املتع ّلق باخلطر ال ّناجت عن خماطر جديدة
ال�سلوك الآمن.
من الألغام /خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار وت�شدّد على ّ
يف املراح ��ل املت� ّأخ ��رة من دورة احلياة ،ينتقل التّ�ش ��ديد على جمع املعلومات م ��ن املجتمع بالأخ�ص
يتم ت�ص ��ميم
وال�ص ��بيان وال ّرجال .بعد ذلكّ ،
على التّهديدات ا ّلتي يتع ّر�ض لها ال ّن�س ��اء ،والبناتّ ،
ال�س ��لوك املح� �دّدة ،وعمل ّية
الأن�ش ��طة باالرت ��كاز على ه ��ذه املعلومات ،جميبني بذل ��ك على �أمناط ّ
التّع ّر�ض واالحتياجات.
يت � ّ�م دمج التّوعية مبخاطر الألغام يف املدار�س يف بلدان تواجه م�ش ��اكل مه ّمة ومط ّولة من الألغام/
خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار .هذه طريقة ف ّعالة للو�ص ��ول �إىل مدار�س الأوالد .وهناك العديد
م ��ن الأوالد يف بع�ض الدّول ا ّلتي تعاين من الألغام /خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار ،لي�س لديهم
فر�ص ��ة ال ّذهاب �إىل املدر�س ��ة .لذلك ،ميكن للولد ا ّلذي ال يذهب �إىل املدر�س ��ة �أن يتم �إعالمه عن
هذا املو�ضوع من خالل عالقات الأوالد الآخرين به ،هم ا ّلذين يذهبون �إىل املدر�سة �أو �أقاربه ،و�إنّ
يتم تنفيذه يف عدد من الربامج.
هذا الأ�سلوب ّ
املهم �أن تلعب تنمي ��ة القدرات دور ًا
�إنّ تطبي ��ق امللك ّي ��ة الوطن ّية ومبادئ اال�س ��تدامة ،تعني �أ ّن ��ه من ّ
�أ�سا�س ��ي ًا يف كل م�ش ��اريع التّوعي ��ة مبخاط ��ر الألغام .وتك ��ون تنمية القدرات يف خمتلف امل�س ��تويات
وت�س ��تهدف ع ��دد ًا من الفاعلني ،من �ض ��منهم �أ�ش ��خا�ص وطن ّيني ،م�س ��تفيدينّ ،
منظم ��ات وطن ّية،
ال�س ��لطة الوطن ّية للأعمال املتع ّلقة بالألغام /مركز الأعمال املتع ّلقة بالألغام ،والوزارات احلكوم ّية
ّ
ا ّلتي لها عالقة بذلك.
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معظ ��م الفروع لديها هيكل ّية املتط ّوعني ،حيث ال ّن�س ��اء وال ّرجال م ��ن املجتمعات املت أ� ّثرة يخدمون يف
جمتمعاتهم على �أ ّنهم نقاط مركز ّية للتّوعية مبخاطر الألغام .وقد ّمت تكوين �شبكات للمتط ّوعني يف
خمتلف املنا�سبات لتقوية امللك ّية الوطن ّية يف املجتمع والقدرة على تنفيذ الأن�شطة بطريقة م�ستدامة.
بالد ّمت تطهري ك ّل املناطق اخلطرة املعروفة فيها ،ملنع
وتلعب التوعية مبخاطر الألغام دور ًا مهم ًا يف ٍ
9
ّ
احلوادث الناجتة عن ما ي�س ّمى مبتب ّقيات الألغام/خملفات احلرب القابلة لالنفجار.
املراقبة وال ّتقييم
�إنّ املراقبة يجب �أن تكون ن�ش ��اط ًا م�س ��تدام ًا خالل ك ّل دورة م�شروع التّوعية مبخاطر الألغام ،حيث
يتم مراقبة الأن�ش ��طة مقابل ّ
املخططات واال�س�ت�راتيج ّيات ا ّلتي ّمتت تنميتها يف مرحلة التّخطيط،
ّ
ّ
ال�ص ��حيح ،و أ� ّنه ينت ��ج مردودات متو ّقعة .و�إنّ الأن�ش ��طة
م�ؤ ّكدي ��ن �أنّ امل�ش ��روع يجري على الطريق ّ
ُمراقبة لل ّت�أكيد على �أنّ امل�ش ��روع ينتج الفوائد الالزمة ،و�أ ّنه ي�س ��تجيب بد ّقة وبفعال ّية لالحتياجات
املحدّدة يف تقييم االحتياجات.
ال�س ��لطة الوطن ّية للأعمال املتع ّلقة بالألغام/
�إنّ عمل ّية املراقبة تكون عاد ًة داخلي ًا وخارجي ًا .وتكون ّ
مرك ��ز الأعمال املتع ّلقة بالألغام م�س� ��ؤولة عاد ًة عن جودة التقييم اخلارج ��ي ،حيث تدير الزيارات
وتراف ��ق ف ��رق التّوعية مبخاطر الألغ ��ام �إىل امليدان لل ّت�أكيد على �أنّ الأن�ش ��طة هي بح�س ��ب املعايري
املطلوبة.
يتم تنفيذ درا�سات املعارف واملواقف واملمار�سات واملعتقدات يف م�شاريع التّوعية مبخاطر
وغالب ًا ما ّ
الألغام .و�إنّ ح�ص ��يلة درا�س ��ات املعارف واملواقف واملمار�سات واملعتقدات ت�ساعد يف �إقامة ت�صميم
�أف�ض ��ل وت�س ��تهدف �أن�ش ��طة التّوعية مبخاطر الألغام ملختل ��ف الأعمار والأجنا�س .وتو ّفر درا�س ��ات
املعارف واملواقف واملمار�س ��ات واملعتقدات خطط ًا مفيد ًة ،مقابل املعلومات اّ
يتم
اللحقة ا ّلتي �سوف ّ
�أخذها ،لتحديد ال ّنتائج .وغالب ًا ما تلعب درا�س ��ات املعارف واملواقف واملمار�س ��ات واملعتقدات دور ًا
ال�سابق اّ
واللحق لأن�شطة التّقييمات.
�أ�سا�سي ًا يف الت�أثري ّ
وتر ّك ��ز املراقبة غالب ًا على الأن�ش ��طة وم�س ��توى الإنتاج (عدد ح�ص ���ص ال ّتوعية مبخاط ��ر الألغام ا ّلتي ّمت
ال�صبيان وال ّرجال امل�ستهدفني ،نوع الت�سليم �إلخ – ).وتبحث عن الإجابة
�إعطا�ؤها ،عدد ال ّن�ساء ،البناتّ ،
ال�س� ��ؤال ال ّتايل «هل نقوم
�كل �ص ��حيح؟» .أ� ّما التقييمات يف املقابل ،فه ��ي تر ّكز �أكرث على
�
ش
ب�
بالعمل
ٍ
على ّ
ال�صحيح؟ هل نقوم ب�أي تغيري؟» ميكن للتقييمات �أن
الأداء ،النتائج ،وم�ستوى ال ّت�أثري« -هل نقوم بالعمل ّ
ّ
ّ
ت�سري يف �أي مرحلة من دورة امل�شروع ،ولي�س فقط يف نهايته .وت�سلط املعايري الدّول ّية للإجراءات املتعلقة
بالألغام ّ
تقييم يتع ّلق مب�شروع ال ّتوعية مبخاطر الألغام:
ال�ضوء على �أربعة �أ�سباب لت�سيري ٍ
• لتح�سني الأداء؛
• لتعزيز امل�ساءلة؛
• لتح�سني التّوا�صل ما بني �أ�صحاب امل�صلحة؛
• ولتح�سني التّع ّلم والتّمكني.
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�إنّ الفوائد من املراقبة والتّقييم م�س ��تق ّلة عن كيف ّية ا�س ��تجابة ّ
املنظمات للح�ص ��يلة ال ّنهائ ّية .و�إذا
ّ
كان ذلك �ض ��روري ًا ،ف�إنّ الأن�شطة،
واملخططات ،واال�س�ت�راتيج ّيات ،وامل�شاريع امل�ستقبل ّية ،يجب �أن
تتك ّيف وفق ًا لذلك .و�إنّ العقدة يف نتائج املراقبة والتقييم تكون يف امل�سيرّ الأ�سا�سي للتّح�سني الدّائم
مل�شروع/برنامج التّوعية مبخاطر الألغام.

دور ال ّتوا�صل مع �أفراد املجتمع وال ّتوعية مبخاطر الألغام يف �أعمال �أو�سع متع ّلقة بالألغام

بينما التّوا�ص ��ل م ��ع �أفراد املجتم ��ع والتّوعية مبخاطر الألغ ��ام هما مركز ّيان وج ��زء ًا ال يتج ّز�أ من
دعم مه ّمة لعدد �آخر من �أن�ش ��طة �أعمال متع ّلقة
الأعمال املتع ّلقة بالألغام ،ويفيدان �أي�ض� � ًا كوظيفة ٍ
بالألغ ��ام .وتعت�ب�ر فرق التّوا�ص ��ل مع أ�ف ��راد املجتمع /التّوعي ��ة مبخاطر الألغام ،مرك ��زَ املعلومات
للأعمال املتع ّلقة بالألغام .وهي مفيدة يف تبادل املعلومات وبناء ال ّثقة بني ّ
منظمات الأعمال املتع ّلقة
بالألغام ،واملجتمعات املت أ� ّثرة ،و�أ�صحاب امل�صلحة.
و�إنّ الفرق املتوازنة من حيث اجلندر ت�س� � ّهل التّوا�ص ��ل مع ك ّل الفرق م ��ن خمتلف الأجنا�س ومت ّكن
ّ
املنظمات من القيام ب�أن�شطة �أخرى لأهداف �أكرث �شمو ًال وم�شارك ًة ،ينتج عنها نتائج �إن�سان ّية �أكرب،
ف ّعالة وم�س ��تدامة .و�إنّ دعم فرق «التّوا�ص ��ل مع �أفراد املجتمع/التّوعية مبخاطر الألغام» يت�ض� � ّمن،
وال يقت�صر على:

التّوعية مبخاطر الألغام (�أفغان�ستان)
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�إزالة الألغام  /الذخائر املتفجرة ( )EODتطهري منطقة املعركة ()BAC
ما قبل التّطهري/امل�سح:
•

التع ّرف على وت�سجيل املناطق امل�شتبه بها و�/أو املناطق اخلطرة.

•

ال�صبيان وال ّرجال يف املجتمعات املت�أ ّثرة.
بدء التّ�شاور مع ال ّن�ساء ،البناتّ ،

•

ت�سيري تقييمات ال ّت�أثري ما قبل التّطهري/امل�سح ملعرفة االحتياجات والأولو ّيات.

•

ت�سهيل �أعمال حتديد الأولو ّيات.

خالل التّطهري/امل�سح:
•  تب ��ادل املعلومات مع املجتمعات حول تخطيطات امل�س ��ح/التّطهري وحول �أهم ّية احرتام وفهم
عالمات ال ّت�أ�شري والتّ�سييج.
ما بعد التّطهري/امل�سح:
•  ت�سهيل عمل ّية ت�سليم الأر�ض املح ّررة.
ال�ص ��بيان وال ّرجال عن املناطق ا ّلتي ّمت تطهريه ��ا واملناطق ا ّلتي ال
•  �إعالم ال ّن�س ��اء ،البناتّ ،
تزال خطرة ،وكذلك عن عالمات ال ّت�أ�شري للمناطق املط ّهرة وغري املط ّهرة.
•  ت�س ��يري تقييم ��ات ال ّت�أث�ي�ر ما بع ��د التّطهري/امل�س ��ح لتحديد �إذا م ��ا ّمت الو�ص ��ول �إىل النتائج
املُنتظرة.
•  تبادل نتائج تقييمات ال ّت�أثري مع املجتمعات.
تدمري املخزون
وال�سلطاتّ ،
ومنظمات الأعمال املتع ّلقة بالألغام.
•  بناء ال ّثقة بني املجتمعات املحل ّيةّ ،
م�ساعدة ّ
ال�ضحايا
•  امل�ش ��اركة يف جمع املعلومات حول �ض ��حايا الألغام/خم ّلفات احل ��رب القابلة لالنفجار �أو يف
�أنظمة املراقبة.
تتم هذه
•  التع� � ّرف �إىل الق ��درات الوطن ّي ��ة واملحل ّية مل�س ��اعدة ال�ض ��ح ّية ،وحت ��ت �أية ظ ��روف ّ
امل�ساعدة.
يتم احل�صول عليها.
مف�صلة حول تو ّفر امل�ساعدة وكيف ّ
•  تزويد ال ّناجني مبعلومات ّ
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�ستتم.
•  التّوا�صل مع مراكز لإعادة الت�أهيل البدنية للت�أكيد على �أنّ امل�ساعدة ّ
•  ت�ش ��جيع توظيف ال ّناجني ّ
وال�ض ��حايا� ،إذا تو ّفر ،ويف الأمكنة املنا�س ��بة� ،ضمن وظيفة م�س ّهلي
التّوعية مبخاطر الألغام.
•  ن�ش ��ر التّوعية مبخاط ��ر الألغام يف احلاالت الطارئة للمجتمع ��ات املت�أ ّثرة عرب �أحداث �أخرية
دعم نف�سي واجتماعي.
على أ� ّنها عن�صر من حملة ٍ
املنا�صرة
•  رفع م�س ��توى التّوعية للأعمال املتع ّلقة بالألغام حملي ًا ووطني ًا ،خ�صو�ص� � ًا حيث تكون �أن�ش ��طة
نزع الألغام وامل�سح غري عملية لأ�سباب �أمن ّية�/سيا�س ّية.
•  تعزيز القانون الإن�ساين الدّويل.
ب�شكل
•  منا�ص ��رة ورفع م�س ��توى حقوق �ضحايا الألغام والأ�ش ��خا�ص ذوي االحتياجات
اخلا�صة ٍ
ّ
�أكرب.

تعليقات ختامية
  -1الأمم امل ّتح ��دة (ني�س ��ان (�إبري ��ل)  )2010املعاي�ي�ر الدّول ّي ��ة للإج ��راءات املتع ّلق ��ة بالألغ ��ام  12.10التّعلي ��م للح ّد من
خماط ��ر الألغام/خملف ��ات احل ��رب القابل ��ة لالنفج ��ارّ ،
الطبعة ال ّثاني ��ة (على الإنرتن ��ت) .متو ّفر عل ��ى:
( mineactionstandards.org/اطلع عليه يف  25حزيران(يونيو) .)2013
للطفولة (متوز(يوليو) � )2008أدوات التّوعية مبخاطر الألغام يف حاالت ّ
 منظمة الأمم املتّحدة ّ
ّ -2
الطوارئ .كت ّيب التّوعية
الطوارئّ ،
مبخاطر الألغام يف حاالت ّ
الطبعة الأوىل (على الإنرتنت) .متو ّفر علىhttp://www.unicef.org/protection/ :
ّ Emergency_MRE_Toolkit_Final_Handbook.pdf
(اطلع عليه يف  25حزيران(يونيو) .)2013
  -3الأمم املتّحدة (كانون الثاين(يناير)  )2003املعايري الدّول ّية للإجراءات املتع ّلقة بالألغام  04.10قائمة امل�ص ��طلحات،
لتعريف ��ات واخت�ص ��ارات الأعم ��ال املتع ّلق ��ة بالألغ ��امّ ،
الطبع ��ة ال ّثاني ��ة (عل ��ى الإنرتنت) .متو ّف ��ر عل ��ىhttp://www. :
ّ mineactionstandards.org/
(اطلع عليه يف  25حزيران(يونيو) .)2013
  - 4معاهدة حظر الألغام امل�ضادّة للأفراد .اتفاق ّية حظر وتكدي�س و�إنتاج ونقل الألغام امل�ضادّة للأفراد وتدمري هذه الأخرية،
اعتمدت يف � 18أيلول(�سبتمرب)  ،1997و�أدخلت ح ّيز التّنفيذ يف الأ ّول من �آذار(مار�س) ( 1999على الإنرتنت) .متو ّفر
عل ��ىhttp://www.apminebanconvention.org/fileadmin/pdf/mbc/text_status/Ottawa_Convention_English.pdf :
ّ
(اطلع عليه يف  24حزيران(يونيو) .)2013
  - 5معاه ��دة حظر الألغام امل�ض ��ادّة للأف ��راد ،ق ّمة كارتاخينا ( 2009كانون الأ ّول(دي�س ��مرب) ّ
خطة عم ��ل كارتاخينا 2010
–  :2014احل� � ّد م ��ن املعان ��اة ا ّلتي �س ��ب ّبتها الألغام امل�ض ��ادّة للأفراد (عل ��ى الإنرتنت) .متو ّفر عل ��ىhttp://www. :
http://www.

cartagenasummit.org/fileadmin/pdf/review-conference-2nd/2RC-ActionPlanFINAL-UNOFFICIAL-

ّ 11Dec2009.pdf
(اطلع عليه يف  25حزيران (يونيو) .)2013
 - 6اتفاقي ��ة ال ّذخائ ��ر العنقود ّية ،اعتمدت يف � 30أيار(مايو) � ،2008أدخلت ح ّيز التّنفيذ يف الأ ّول من �آب�/أغ�س ��ط�س 2010
(على الإنرتنت) .متو ّف ��ر عل ��ىّ http://clusterconvention.org/files/2011/01/Convention-ENG.pdf#page=4 :
(اطلع
عليه يف  24حزيران/يونيو .)2013
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 - 7اتفاقي ��ة ال ّذخائ ��ر العنقود ّيةّ .
خطة عمل فينتي ��ان  ،2014 – 2010اعتمد يف  12ت�ش ��رين الثاين(نوفمرب) ( 2010على

الإنرتنت) .متو ّفر علىhttp://www.clusterconvention.org/files/2011/01/VIENTIANE-ACTION-PLAN-Final2. :

ّ pdf
(اطلع عليه يف  24حزيران(يونيو) .)2013
  - 8مكتب الأمم املتّحدة يف جينيف ( 28ت�ش ��رين ال ّثاين(نوفمرب)  )2003اتفاق ّية حظر �أو تقييد ا�س ��تعمال �أ�س ��لحة تقليد ّية
مع ّينة ميكن اعتبارها مفرطة ّ
ال�ض ��رر �أو ع�ش ��وائ ّية الأث ��ر ،الربوتوكول اخلام�س من خملفات احل ��رب القابلة لالنفجار
(على الإنرتن ��ت) .متو ّف ��ر عل ��ىhttp://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/653/61/PDF/G0365361. :
ّ pdf?OpenElement
(اطلع عليه يف  25حزيران(يونيو) .)2013
ّ
  - 9املعاي�ي�ر الدّول ّي ��ة للإج ��راءات املتعلقة بالألغام  04.10حت� �دّد «املخاطر املتبق ّية» ،يف �أن�ش ��طة �إزال ��ة الألغام للأغرا�ض
الإن�س ��ان ّية عل ��ى أ� ّنها «املخاطر املتبق ّية بعد تطبيق كافة اجلهود لنزع و�/أو تدم�ي�ر ك ّل الألغام �أو خملفات احلرب القابلة
عمق حمدّد.
لالنفجار اخلطرية من منطقة مع ّينة �إىل ٍ
ألغام/ال�سلطة الوطن ّية للأعمال املتع ّلقة بالألغام م�س�ؤوالن عن تفوي�ض فرق التّوعية مبخاطر
  -10مركز الأعمال املتع ّلقة بال
ّ
الألغام قبل تنفيذ الأن�شطة.
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الف�صل الثامن

م�ساعدة ال�ضحايا

الر�سائل الرئي�سة
•  �إن القانون الإن�ساين الدويل يت�ض ّمن حتديدات لل�ضحايا.
•  تت�ض� � ّمن م�ساعدة ال�ضحايا :الرعاية الطبية املتوا�ص ��لة والطارئة ،و�إعادة الت�أهيل،
والدعم النف�س ��ي ،والتمكني االقت�ص ��ادي ،والتعليم ال�شمويل� ،إ�ضافة �إىل �إطار عمل
فعال من الناحية القانونية ومن ناحية ال�سيا�سات.
•  �إنّ م�س�ؤولية م�ساعدة ال�ضحايا �ضمن بلد مت�أثر بالألغام تقع عادة على عاتق وزارتي
ال�ش�ؤون االجتماعية وال�صحة� ،أو الهيئات الوطنية حلقوق الإن�سان.
•  ت�ؤدي املنظ ّمات التي تعنى بالأعمال املتع ّلقة بالألغام دور ًا م�ساند ًا من خالل جتميع
البيانات ون�شرها ،واملنا�صرة ،والتن�سيق.

مق ّدمة
�إنّ م�ساعدة ال�ضحايا والناجني من نظام حمدّد للأ�سلحة� ،أو م�ساعدة ال�ضحايا ،هو مفهوم جديد
ن�س ��ب ّي ًا .وقد ظهر للمرة الأوىل يف الن�ص القانوين ملعاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد ال�صادرة
يف ع ��ام  ،1997وه ��ي أ� ّول معاهدة متعدّدة الأطراف لنزع ال�س�ل�اح �أو ل�ض ��بط الت�س� � ّلح يف التاريخ،
وتن�ص على �أحكام ل�ص ��الح �ض ��حايا �س�ل�اح حمدّد .و�إثر دخول املعاهدة حي ��ز التنفيذ ،تط ّور هذا
املفهوم تطور ًا كبري ًا .ومع ظهور موجبات م�س ��اعدة ال�ض ��حايا يف مرحلة �أقرب� ،ض ��من الربوتوكول
اخلام�س من اتفاقية الأ�س ��لحة التقليدية ،واتفاقية الذخائر العنقودية ،باتت تتوافر مقاربة موحدة
حول معنى م�ساعدة ال�ضحايا.
والي ��وم ،بات املجتمع ال ��دويل يفهم ،على نطاق وا�س ��ع ج ّد ًا ،من �أو ماذا ميكن �أن يكون ال�ض ��حية.
وقد مت التوافق على نطاق وا�س ��ع �أنّ م�س ��اعدة ال�ض ��حايا تت�ض ّمن جمموعة وا�س ��عة من الن�شاطات.
و�إ�ض ��افة �إىل ذلكّ ،مت التو�ض ��يح أ� ّنه ،يف حني �أنّ كل من عملية تطهري الألغام وم�س ��اعدة ال�ضحايا
تعت�ب�ران �ض ��من الأعمال املتع ّلقة بالألغ ��ام� ،إ ّال �أن الفوارق تبقى موجودة لناحية ما يجب ت�ض ��مينه
يف احلال ��ة النهائية لكل منهما .وعلى خالف عملية �إزالة الألغام لأغرا�ض �إن�س ��انية ،التي برزت يف
اخلا�صة وغريها
�أوا�س ��ط الت�سعينات من القرن املا�ضي كاخت�ص ��ا�ص جديد متكامل �ضمن معايريه
ّ
من املت ّممات املهن ّية ،ف�إنّ م�س ��اعدة ال�ضحايا ت�ش ّكل جزء ًا من جماالت �أو�سع وقائمة منذ �أمد بعيد،
مثل الرعاية ال�ص ��ح ّية ،والإعاقة ،وحقوق الإن�سان .ويت�آتى من هذا الأمر انعكا�سات مه ّمة بالن�سبة
�إىل امل�س�ؤوليات مل�ساعدة ال�ضحايا.
186
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من هي ال�ضحية؟
�إنّ الدول الأع�ض ��اء التفاقية حظر الألغام امل�ض ��ادة للأفراد ،يعرفون �ض ��حايا الألغام “�أنهم �أولئك
الذين عانوا� ،أو يعانون ،ب�ش ��كل فردي �أو جماعي ،من �إ�ص ��ابة بدنية �أو نف�سية �أو خ�سارة اقت�صادية،
�أو احلرم ��ان بدرج ��ة كبرية من حقوقهم الأ�سا�س ��ية م ��ن خالل �أفعال �أو التق�ص�ي�ر يف ما له عالقة
املو�س ��عة �أ ّنه يف حني �أنّ ال�ضحية ميكن �أن تكون امر�أة،
با�س ��تخدام الألغام” 2.وتفر�ض هذه املقاربة ّ
�أو فت ��اة� ،أو فتى� ،أو رج ًال ت أ� ّثر بالألغام �أو غريها من البقايا املتفجرة للحرب ،ف�إنّ ال�ض ��حية ميكن
�أن يكون طرف ًا مت�أثر ًا بهذا الأمر �سواء �أكان فرد ًا من العائلة� ،أو العائلة� ،أو املجتمع.
مو�س ��عة م�ش ��ابهة يف اتفاقية الذخائر العنقودية ال�صادرة يف عام  2008والتي
وقد ّمت اتباع مقاربة ّ
تع ّرف «�ض ��حايا الذخائر العنقودية» على �أ ّنهم «كل الأ�ش ��خا�ص الذين قتلوا �أو تع ّر�ض ��وا اىل �إ�صابة
ج�س ��دية �أو نف�س ��ية �أو خ�س ��ارة اقت�ص ��ادية �أو تهمي�ش اجتماعي �أو حرمان كبري من حقوقهم ب�سبب
ا�س ��تعمال الذخائ ��ر العنقودية» مبا فيهم الأ�ش ��خا�ص الذين ت�أثروا مبا�ش ��رة بالذخائ ��ر العنقودية
3
و�أ�سرهم وجمتمعاتهم املحلية املت�ضررة».
ويف خطة العمل حول م�ساعدة ال�ضحايا ال�صادرة عام  ،2008توافقت الأطراف املتعاقدة ال�سامية
يف الربوتوكول اخلام�س التفاقية الأ�سلحة التقليدية على �أنّ «خملفات احلرب القابلة لالنفجار قد
ت�ؤ ّثر ،ال على الأ�شخا�ص املتع ّر�ضني لها فح�سب ،ولكن �أي�ض ًا على عائالتهم وجمتمعاتهم املحلية».
املو�س ��عة يف �أن ت�ص ��ل �إىل كامل نطاق الإيذاء الذي ت�س� � ّببه الألغام الأر�ض ��ية
وق ��د جنحت املقاربة ّ
وغريه ��ا م ��ن خملفات احل ��رب القابلة لالنفجار� .إ ّال �أ ّن ��ه من الطبيعي �أن يك ��ون معظم االنتباه قد
تر ّكز على ت�أمني امل�س ��اعدة لأولئك الأفراد املت�أثرين مبا�شرة بالألغام وغريها من خملفات احلرب
القابل ��ة لالنفجار .ويبدي ه�ؤالء الأف ��راد حاجات حمدّدة للرعاية الطبية املتوا�ص ��لة كما الطارئة،
و�إعادة الت�أهيل ،والدعم النف�س ��ي ،والتمكني االقت�صادي ،والتعليم ال�شمويل� ،إ�ضافة �إىل �إطار عمل
فعال من الناحية القانونية ومن ناحية ال�سيا�س ��ات ،وذلك ل�ض ��مان حقوقهم بامل�شاركة يف الأطياف
املدنية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والثقافية على قاعدة متعادلة مع الآخرين.
وي�ش�ي�ر الهدف الأ�س ��مى للم�ش ��اركة على قاعدة التعادل مع الآخرين �إىل �أ ّنه يجب عادة اللجوء �إىل
ا�س ��تخدام م�ص ��طلح «الناجي» ،الذي ي�س ��اهم بن�س ��بة �أكرب يف التمك�ي�ن ،عند الإ�ش ��ارة �إىل �أولئك
الأفراد من ن�س ��اء ،وفتيات وفتيان ،ورجال ممن تعر�ض ��وا للإ�ص ��ابة وباتوا يعي�شون مع حالة �إعاقة
نتيجة متا�س مع لغم �أو �أي من املخ ّلفات الأخرى للحرب القابلة لالنفجار� .إ ّال �أنّ م�ص ��طلح �ض ��حية
ما زال ي�س ��تخدم ،من ناحية لتفادي الغمو�ض مع املوجبات القانونية بالنظر �إىل �أنّ هذا امل�ص ��طلح
يظهر يف الن�صو�ص القانونية .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنّ املجتمع الدويل قد حدّد ال�ضحية ب�شكل وا�سع
حتى تخطى الفرد.
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مركز لإعادة الت�أهيل (�أفغان�ستان)

ما هي م�ساعدة ال�ضحية؟
�إنّ الأ�ش ��خا�ص امل�ص ��ابني بلغم �أو غريه من خملفات احلرب القابلة لالنفجار تط ّلبون جمموعة من
امل�س ��اعدات التي تراعي العمر واجلندر ،وب�ض ��منها الرعاية الطبية املتوا�صلة كما الطارئة ،و�إعادة
الت�أهيل ،والدعم النف�س ��ي ،والتمكني االقت�صادي ،والتعليم ال�ش ��مويل� ،إ�ضافة �إىل �إطار عمل فعال
من الناحية القانونية ومن ناحية ال�سيا�س ��ات .وميكن حلادث مع لغم �أو �أي ج�س ��م متفجر �أن ي�س ّبب
جمموعة من الإ�صابات لفرد ،وب�ضمنها فقدان الأطراف ،والإ�صابات يف املعدة ،وال�صدر ،والعمود
الفقري� ،إ�ضافة �إىل ت�ضرر ال�سمع والب�صر ،والندوب ،وال�صدمات النف�سية الأقل ظهور ًا .وغالب ًا ما
ي�صاب ال�ضحايا ب�إعاقة دائمة.
وتتطل ��ب الإ�ص ��ابات الت ��ي يعانيها النا�س ب�س ��بب الألغ ��ام �أو غريها م ��ن خملفات احل ��رب القابلة
لالنفجار عناية طبية �س ��ريعة ومنا�س ��بة .وتت�ض� � ّمن العناية الطبية :الإ�س ��عافات الأولية ،والإخالء
الط ��ارىء ،والرعاي ��ة الطب ّية مبا فيه ��ا اجلراحة ،وعمليات نقل الدم ،ومعاجل ��ة الأمل ،وغريها من
اخلدمات ال�صحية� .إنّ تزويد الرعاية الطبية املتوا�صلة �أو الطارئة� ،أو النق�ص فيها ،له ت�أثري عميق
عل ��ى التعايف الفوري والطويل الأمد لل�ض ��حايا ،وهو واحد من أ�ه � ّ�م العوامل التي ت�ؤ ّثر على معدّالت
الوفي ��ات .ويف احلقيقة �إنّ العديد من الدول املت�أثرة تفتقر �إىل اجلهاز الب�ش ��ري املد ّرب ،والأدوية،
وخمزونات الدم ،واملعدّات والبنى التحتية للتجاوب ب�شكل مالئم مع �إ�صابات ال�صدمة.
188
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وقد يحتاج الناجون �أي�ض� � ًا �إىل �إعادة الت�أهي ��ل ،ومن ذلك ت�أمني اخلدمات يف عملية �إعادة الت�أهيل
اجل�س ��دية والع�ل�اج الفيزيائي وامل�ؤن ،وال�ص ��يانة والتدريب على ا�س ��تخدام الآالت امل�س ��اعدة مثل
الأع�ض ��اء اال�ص ��طناعية ،و�أجه ��زة تق ��ومي العظم ،و�أجهزة امل�س ��اعدة على ال�س�ي�ر ،والكر�س ��ي ذي
عجالت .وتر ّكز �إعادة الت�أهيل اجل�سدية على م�ساعدة ال�شخ�ص على �إعادة اكت�ساب قدرات ج�سده
�أو حت�سينها ،حيث تكون احلركية اجل�سدية هي الهدف الأ�سا�سي.
ويفرت� ��ض بخدمات إ�ع ��ادة الت�أهيل �أن تط ّبق مقاربة متعدّدة االخت�صا�ص ��ات تت�ض� � ّمن عمل فريق،
ي�ض � ّ�م طبيب ًا ومعاجل ًا فيزيائي ًا ،وخمت�ص ًا يف الأع�ضاء اال�صطناعية�/أجهزة تقومي عظم ،ومعاجل ًا
خمت�ص�ي�ن
ان�ش ��غالي ًا ،وعام�ل ً�ا اجتماعي� � ًا ،وغريه ��م م ��ن املخت�ص�ي�ن .ويجب �أن يت�ض� � ّمن الفريق
ّ
م ��ن اجلن�س�ي�ن ،ذل ��ك أ� ّن ��ه يف العدي ��د من ال ��دول لي�س م ��ن الالئ ��ق �أن تت � ّ�م املعاينة بني جن�س�ي�ن
خمتلفني.
وعلى الرغم من الفظاعة التي غالب ًا ما تتجلى يف الإ�صابات اجل�سدية التي ت�سببها الألغام وغريها
من خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار� ،إ ّال �أنّ الت�أثريات النف�س ��ية واالجتماعية ال تقل عنها �ش� ��أن ًا.
وميكن �أن تن�ش� ��أ �ص ��عوبات ج ّمة يف العالقات والوظائ ��ف اليومية كما �أنّ الناجي قد يواجه و�ص ��مة
اجتماعية ،والنبذ ،والبطالة .وت�ؤ ّثر هذه العواقب االجتماعية بطرق كثرية على الناجني .فقد يهجر
الفتيان والفتيات على حد �سواء املدر�سة نتيجة حلادث ما ،وقد يجدون �صعوبة يف الزواج يف مرحلة
الحقة من حياتهم .أ� ّما البالغون الذين ي�صبحون عاجزين عن حتقيق مدخول لعائالتهم فغالب ًا ما
يختربون الإحباط واالكتئاب.
وقد يتم التخلي عن الرجال والن�س ��اء امل�ص ��ابني ب�إعاقات من جهة عائالتهم يف حال ّمت اعتبارهم
عاجزين عن االهتمام بعمل املنزل وبالعائلة .وي�ساعد الدعم النف�سي واجل�سدي على �إحداث فارق
ملحوظ يف حياة الناجني ،كما يف عائالت القتلى �أو امل�صابني .وقد يكون الدعم النف�سي واجل�سدي
�ضروري ًا عقب احلادث مبا�شرة ويف �أوقات خمتلفة خالل م�سار حياتهم.
ويعترب بع�ض الناجني وعائالت القتلى �أو اجلرحى �أنّ الأولوية الأ�سا�سية ال تكمن يف الرعاية الطبية
�أو �إع ��ادة الت�أهي ��ل ،بل يف احل�ص ��ول على فر�ص ليكونوا �أع�ض ��اء منتج�ي�ن يف جمتمعاتهم املحلية.
حت�سن الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي للناجني وعائالت القتلى �أو
ويت�ض� � ّمن التمكني االقت�ص ��ادي ن�شاطات ّ
امل�ص ��ابني من خالل التعليم ،والتدرب املهني ،والنفاذ �إىل االعتمادات امل�ص� � ّغرة ،وتوليد املدخول
وفر�ص التوظيف ،والتنمية االقت�صادية للبنى التحتية للمجتمع.
ويعترب التمكني االقت�صادي �أ�سا�س ّي ًا لت�شجيع االكتفاء الذاتي ،واال�ستقاللية ،وحت�سني تقدير الذات،
والإح�س ��ا�س بالكرام ��ة .ويكمن حت ّد خا� ��ص يف العديد من ال ��دول التي تفتقر �إىل فر�ص امل�ش ��اركة
االقت�صادية لل�س ّكان ب�شكل عام.
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ويحتاج الناجون �أي�ض� � ًا �إىل و�ض ��ع �إطار عمل من الناحية القانونية ومن ناحية ال�سيا�س ��ات ي�ضمن
حقوقه ��م م ��ع لفتة لت�أمني الفر� ��ص يف املجتمع على قاعدة الت�س ��اوي مع الآخرين .وت�ش� � ّكل اتفاقية
حقوق الأ�ش ��خا�ص ذوي الإعاقة ال�ص ��ادرة يف عام  2008مرجع ًا مه ّم ًا لال�ستدالل .ووفق ًا ملا �أ�شارت
�إلي ��ه نافانيثيم بيالي ،املف ّو�ض ��ة ال�س ��امية ل�ل��أمم املتحدة حول حقوق الإن�س ��ان �أنه «حني ي�ص ��اب
املتفجرة ب�إعاقة ،ف�إ ّنهم ي�ص ��بحون �ض ��من �إطار اتفاقية
الناجون من الألغام وغريها من الأجهزة ّ
4
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وتتمح ��ور ح ��ول  22من �أ�ص ��ل  50مادة من اتفاقية حقوق الأ�ش ��خا�ص ذوي الإعاقة ،بخا�ص ��ة حول
م�ساعدة ال�ضحايا والناجني ،مبا يف ذلك ال�صحة ،واحلركية ال�شخ�صية ،والت�أهيل و�إعادة الت�أهيل،
والتعليم ،والعمل ،والتعليم ،والعمل والتوظيف ،واحلماية االجتماعية ،واحلياة امل�ستقلة ،وامل�شاركة
يف الثقاف ��ة والريا�ض ��ات ،وامل�ش ��اركة يف احلياة ال�سيا�س ��ية والعام ��ة ،و�إمكانية النف ��اذ ،والتوعية،
والإح�صاءات وجمع البيانات ،وعدم التمييز ،والن�ساء والأطفال الذين يعانون الإعاقات.
وق ��د ن ّبهت كل الأطراف يف معاهدة حظر الألغام امل�ض ��ادة للأف ��راد ،واتفاقية الذخائر العنقودية،
والربوتوكول اخلام�س من اتفاقية الأ�سلحة التقليدية �إىل دور اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
5
يف تلبية تع ّهد كل معاهدة جتاه �ضحايا الألغام وغريها من خملفات احلرب القابلة لالنفجار.
و�إ�ض ��افة �إىل الرعاية الطبية املتوا�ص ��لة كما الطارئة ،و�إعادة الت�أهيل ،والدعم النف�س ��ي ،والتمكني
االقت�ص ��ادي ،و�إطار العم ��ل الفعال من الناحية القانونية ومن ناحية ال�سيا�س ��ات ،يبقى مك ّون مهم
آ�خ ��ر مل�س ��اعدة ال�ض ��حايا� ،أال وه ��و جمموعة اجله ��ود الهادفة �إىل فه ��م مدى التح ��دي .ومن دون
البيانات الدقيقة وال�ش ��املة ،على غرار تلك التي تت�أتى من نظام مراقبة دائمة للإ�ص ��ابة ،لن يكون
م ��ن املمكن ت�أمني فهم كامل لنطاق التحديات املعنية وموقعها ونوعيتها� ،أو لتطوير جتاوبات فاعلة
وفعالة ،يف توقيت منا�سب.
املق�س ��مة وفق� � ًا للجندر والعمر ح ��ول الألغام الأر�ض ��ية والإ�ص ��ابات الأخرى ،كما
وتعت�ب�ر البيانات ّ
البيانات حول تو�س ��ع الإعاقة وحول الإ�صابات� ،أ�سا�س ��ية بهدف ا�ستخدام املوارد املحدودة بال�شكل
الأكرث فعالية ول�صياغة �سيا�سات وخطط وبرامج مالئمة وتطبيقها.

مكانة م�ساعدة ال�ضحايا يف ال�سياقات الأو�سع
يف ح�ي�ن ي�ش ��ار �إىل م�س ��اعدة ال�ض ��حايا ب�أ ّنها ج ��زء ال يتج ّز أ� م ��ن الأعمال املتعلق ��ة بالألغام ،جند
فوارق �س ��ياقية مه ّمة بني �أن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�س ��انية والأن�شطة املرتبطة بامل�ساعدة
يف الرعاي ��ة و إ�ع ��ادة الت�أهيل للناجني م ��ن الألغام الأر�ض ��ية وغريها من خم ّلفات احل ��رب القابلة
لالنفجار .وتعترب امل�شاكل املرتبطة بالألغام وغريها من خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار متمايزة
ومتخ�ص�ص.
ن�سبي ًا .وعليه فقد تط ّورت �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية ب�شكل جمال جديد
ّ
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التو�ص ��ل �إىل برنامج تفاعلي لإزال ��ة الألغام �أو بقايا الذخائر العنقودية،
ويبقى الهدف النهائي هو ّ
ولتحفي ��ز التغيرّ ال�س ��لوكي من خالل التعليم حول الألغام ،وق ��د حت ّقق يف العديد من املحطات .ويف
املقابل ،ف�إنّ امل�ش ��اكل التي يواجهها الناجون هي م�شابهة للتحديات التي يواجهها �أ�شخا�ص �آخرون
عانوا الإ�صابات ويعي�شون مع الإعاقات .و�ستبقى العديد من التحديات التي يواجهونها قائمة لباقي
حياتهم.
والناجون هم �أفراد ي�ش� � ّكلون جزء ًا من جمتمعات �أو�س ��ع من الأ�ش ��خا�ص امل�ص ��ابني ب�إعاقات ومن
الأ�شخا�ص الذين يتط ّلبون خدمات طبية و�إعادة ت�أهيل� .إ ّال �أنّ حاجاتهم – للرعاية الطبية ،و�إعادة
الت�أهيل ،والتمكني االقت�ص ��ادي �إلخ –ال ت�ض ��من تطوير حقول �أو جماالت جديدة ،بل �إنّ حاجاتهم
ت�س ��تدعي احلر�ص على �أن يكون كل ما هو قائم من �أنظمة الرعاية ال�صحية واخلدمة االجتماعية،
وبرام ��ج �إعادة الت�أهي ��ل ،والتدريب املهني ومبادرات التوظيف ،و�أطر العم ��ل من الناحية القانونية
وم ��ن ناحية ال�سيا�س ��ات ،مالئم� � ًا لتلبية حاج ��ات كل املواطنني – مب ��ا فيهم الناجون م ��ن الألغام
الأر�ضية وغريها من خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار.
ووفق� � ًا مل ��ا ّمت التوافق عليه بني الدول الأع�ض ��اء يف معاه ��دة حظر الألغام امل�ض ��ادة للأفراد «يجب
�إدماج م�ساعدة ال�ضحايا �ضمن �سيا�سات وطنية �أو�سع ،وخطط و�أطر عمل قانونية مرتبطة بحقوق
الإن�س ��ان ،والإعاقة ،وال�ص ��حة ،والتعليم ،والتوظي ��ف ،واحلد من الفقر» .ومن املهم �أي�ض� � ًا �أن يتم
دجمه �ضمن برامج �أو�سع ل�ضحايا ال�صراعات.
وم ��ن املتف ��ق عليه على نطاق وا�س ��ع �أنّ الدعوة مل�س ��اعدة ال�ض ��حايا يجب �أ ّال ت� ��ؤدي �إىل بذل جهود
مل�ساعدة ال�ضحايا بطريقة ت�ؤدّي �إىل �إق�صاء �أي �شخ�ص م�صاب �أو معاق بطريقة �أخرى.
فعلى �سبيل املثال� ،إنّ الدول الأع�ضاء يف معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد قد �أعادت الت�أكيد
«م�ص ��ممة على عدم التمييز �ض ��د �ضحايا الألغام �أو بينهم� ،أو بني الناجني
يف عام  2009على �أ ّنها ّ
م ��ن الألغام والأ�ش ��خا�ص الآخرين امل�ص ��ابني ب�إعاقات ،وعل ��ى احلر�ص على �أن الفوارق تنح�ص ��ر
يف الع�ل�اج �ض ��من �إطار احلاجات الطبي ��ة� ،أو الت�أهيلية� ،أو النف�س ��ية� ،أو االجتماعية االقت�ص ��ادية
لل�ض ��حايا .وميكن العثور على الإ�ش ��ارة نف�سها يف ما يتع ّلق ب�ض ��حايا الذخائر العنقودية يف املادة 5
من اتفاقية الذخائر العنقودية.
ويفرت�ض بكل اجلهات الفاعلة �أن تويل رعاية ق�ص ��وى لتفادي توليد ردود ل�ض ��حايا الألغام وغريها
من خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار التي ت�س�ي�ر بالتوازي �أو التي تكون معزولة عن اجلهود الأكرث
ات�س ��اع ًا لتلبية احلاجات و�ض ��مان حقوق �أولئك الذين تع ّر�ض ��وا لإ�ص ��ابة و�/أو يعي�شون مع �إعاقات.
باملقابل ،يجب النظر �إىل م�س ��اعدة ال�ض ��حايا والناجني على أ� ّنها جزء من ال�صحة العامة ال�شاملة
و�أنظم ��ة اخلدم ��ات االجتماعية للبالد .وهذه هي الأنظمة التي يفرت�ض �أن حتت�ض ��ن اجلهود لتلبية
االلتزامات جتاه الناجني.
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الأطراف اال�صطناعية (�سرياييفو)

ويفرت� ��ض بالآلي ��ات الوطنية ملراقبة الإ�ص ��ابات ،يف حال وجودها وعند وجودها� ،أن تت�ض� � ّمن جمع
البيانات حول الأفراد املت�أ ّثرين مبا�ش ��رة بالألغام وغريها م ��ن خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار.
ويجب �أن تكون اخلدمات الطبية قابلة للنفاذ على قاعدة مت�س ��اوية لل�س� � ّكان ب�ش ��كل عام ،و�ض ��من ًا
للناجني من الألغام الأر�ض ��ية وغريهم ممن يتطلبون عالج ًا متوا� ً
صال �أو طارئ ًا .ويجب على برامج
�إعادة الت�أهيل اجل�س ��دي �أ ّال متار�س متييز ًا بنا ًء على ال�س ��بب الذي و ّلد احلاجة �إىل اخلدمات ،بل
ترت�س ��خ بطريقة م�س ��تدامة لتلبية حاجات الناجني وكل الآخري ��ن الذين قد يحتاجون �إىل
يجب �أن ّ
برامج من هذا النوع.
ومب ��ا �أنّ معظ ��م الأف ��راد الذي ��ن ينجون من حادث م ��ع لغم �أو غ�ي�ره من خم ّلفات احل ��رب القابلة
لالنفجار ي�ص ��ابون ب�إعاق ��ة ،يجب �إيالء انتباه خا�ص �إىل مكانة م�س ��اعدة ال�ض ��حايا يف املقاربات
الأو�س ��ع للإعاق ��ة وحقوقها� .أ ّما اخلط ��وات املتخذة للحر�ص على �أنّ كل الن�س ��اء والفتيات والفتيان
والرج ��ال امل�ص ��ابني ب�إعاق ��ات ميكنهم امل�ش ��اركة يف الأطي ��اف املدني ��ة وال�سيا�س ��ية واالجتماعية
والثقافي ��ة ملجتمعاتهم على قاعدة مت�س ��اوية مع الآخرين ،فه ��ي يف الواقع خطوات متخذة للحر�ص
على االلتزام بالتعهد جتاه الناجني من الألغام وغريها من خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار ،من
خالل خمتلف معاهدات الأ�سلحة التقليدية .وت ؤ� ّمن اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الإر�شاد
للقيام بهذا الأمر .ويجب بذل اجلهود لت�ضمني رد على الناجني �ضمن اجلهود املو�سعة لتطبيق هذا
االتفاقية التي ت�ش ّكل معلم ًا يف جمال حقوق الإن�سان.
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امل�س�ؤوليات عن م�ساعدة ال�ضحايا
�إنّ �ص ��يانة حقوق �س� � ّكان دولة ما ،و�ض ��مانها ،تقعان ب�شكل �أ�سا�سي �ضمن ال�ص�ل�اح ّية املحلية لكل
دول ��ة ،كما �أنّ تلبية حاجات ال�ض ��حايا والناج�ي�ن من الألغام وغريها من خم ّلف ��ات احلرب القابلة
لالنفج ��ار و�ض ��مان حقوقهم يقع على م�س� ��ؤولية ك ّل دولة يف ما يتع ّلق بالأف ��راد يف املناطق التي تقع
حتت �ص�ل�احيتها �أو �سيطرتها� .إ ّنها م�س�ؤولية عميقة ج ّد ًا بالن�سبة �إىل حوايل  35دولة �أ�شارت �إىل،
�أو يفرت�ض ب�أ ّنها م�س�ؤولة عن عدد كبري من ال�ضحايا والناجني.
�إ�ض ��افة �إىل ذل ��ك ،ف�إنّ معظم هذه ال ��دول هي يف طور �إزال ��ة خمالفة الذخائ ��ر العنقودية وت�أمني
التوعية حول خماطر الألغام .ويف العادة ،ال تقع امل�س� ��ؤولية الأ�سا�س ��ية مل�ساعدة ال�ضحايا على عاتق
�أولئك املوكلني بهذه امل�سائل الأخرى .وحني يتع ّلق الأمر ب�إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية والتوعية
مبخاطر الألغام ،من الوا�ض ��ح �أنّ الأنواع اجلديدة من كيانات الدول – ال�سلطات واملراكز الوطنية
املتخ�ص�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام باتت مطلوبة لتويل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية.
ويف ما يتع ّلق مب�س ��اعدة ال�ض ��حية ،يجب �أن يكون من الوا�ضح �أي�ض� � ًا �أنّ امل�س�ؤوليات حول املتطلبات
يج ��ب �أن تتو ّاله ��ا هيئات الدول ��ة القائمة منذ عقود م ��ن الزمن ،مثل وزارتي ال�ش� ��ؤون االجتماعية
وال�صحة� ،أو املنظمات الوطنية حلقوق الإن�سان� .إنّ حتديد املكان الذي يجب �أن تكون فيه امل�س�ؤولية
الأ�سا�س ��ية ،وتعزيز امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية املعنية ملمار�سة امل�س� ��ؤولية ،هو املقاربة املنطقية للحر�ص
على االلتزام بالتعهد �إزاء ال�ضحايا والناجني بطريقة فعالة وم�ستدامة وخالية من التمييز.
ويف حني �أن الهيكليات الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام لي�ست هي الهيئات املنا�سبة لتويل القيادة
يف الرعاية و�إعادة الت�أهيل واالندماج ل�س ��كان دولة مع ّينة ،ف�إنّ عليها اال�ض ��طالع بدور م�س ��اند يف
م�ساعدة ال�ضحايا .وت�شري �سيا�سة الأمم املتحدة لعام  2003حول نطاق عمل مراكز الأعمال املتع ّلقة
بالألغام يف م�س ��اعدة ال�ض ��حايا �إىل �أنّ «مراكز الأعمال املتع ّلقة بالألغام» لي�ست م�ص ّممة لتويل دور
القيادة يف م�س ��اعدة ال�ض ��حايا كما �أ ّنها ال تتمتّع بالتفوي�ض� ،أو اخلربة �أو املوارد ال�ضرورية» �إ ّال �أ ّنه
ي�شار �إىل �أنّ مراكز الأعمال املتع ّلقة بالألغام/الهيئات الوطنية ملكافحة الألغام ميكن �أن ت�ساهم يف
م�ساعدة ال�ضحايا يف جماالت مثل جمع البيانات ،واالنت�شار ،واملنا�صرة ،والتن�سيق .وميكن للهيئات
املخت�صة بالأعمال املتع ّلقة بالألغام �أن ت�ساعد بالعديد من الطرق:
  -1التوعي ��ة ممكنة �ض ��من الآلية احلكومي ��ة للوعود امله ّم ��ة التي طرحتها الدول للأ�ش ��خا�ص
الناج�ي�ن من الألغام وغريها من خم ّلفات احلرب القابل ��ة لالنفجار من خالل النفاذ �إىل
خمتلف الأدوات الدولية.
  -2يجب �إدخال البيانات املق�س ��مة وفق ًا للجندر والعمر حول �إ�صابات الألغام التي يتم ر�صدها
م ��ن قبل برنام ��ج الأعمال املتعلق بالألغام �ض ��من �أنظمة وطنية �أو�س ��ع ملراقبة الإ�ص ��ابات
ومعلومات الإعاقة.
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  -3ميكن لربامج الأعمال املتعلقة بالألغام �أن تزيد من االهتمام الدويل يف م�س ��اعدة �ض ��حايا
الألغ ��ام وغريه ��ا من خم ّلف ��ات احلرب القابل ��ة لالنفجار ،به ��دف الدع ��وة �إىل تقدميات
يفرت�ض �أن تفيد جمتمع ًا �أو�س ��ع من الأ�ش ��خا�ص الذين �أ�ص ��يبوا ب�إعاقات و�/أو يعي�شون مع
�إعاقات .وقد يت�ض� � ّمن هذا الأمر دعم النفاذ �إىل اتفاقية حقوق الأ�ش ��خا�ص ذوي الإعاقة
وتطبيقها.
  -4ميكن �أن يتم ا�ستخدام االهتمام الدويل يف ق�ضية الألغام الأر�ضية من قبل برامج الأعمال
املتعلق ��ة بالألغ ��ام كقاعدة حل�ش ��د املوارد ل�ص ��الح �ض ��حايا الألغام وغريها م ��ن خم ّلفات
احلرب القابلة لالنفجار والناجني منها ،ولكن �أي�ض ًا املجتمع الأو�سع من الن�ساء ،والفتيات،
والفتيان ،والرجال الذين يعي�شون مع �إعاقات.
  -5ميك ��ن لربام ��ج الأعمال املتعلقة بالألغام �أن ت�ش � ّ�جع التن�س ��يق ال�ص ��حيح ب�ي�ن الناجني من
الألغام الأر�ض ��ية ّ
واملنظمات املم ّثلة لها ،و�أولئك املهت ّمني مب�ساعدتهم ،والهيئات احلكومية
التي تتوىل م�س�ؤولية قيادية للرعاية ال�صحية ،واخلدمات االجتماعية ،والإعاقة.

القرويون (كمبوديا)

194

الف�صل 8

ويف ح�ي�ن �أنّ امل�س� ��ؤولية الأكرب تتجلى يف الدول الفردية ،ف�إنّ امل�ؤ�س�س ��ات تع ��اين ،يف مراحل كثرية ،من
املحدودية يف القدرات وحتتاج امللكية الوطنية �إىل التعزيز .ويف مراحل من هذا النوع ،ت�ضطلع املنظمات
الدولي ��ةّ ،
واملنظم ��ات غ�ي�ر احلكومية الدولي ��ة والوطنية ب�أدوار �أ�سا�س ��ية يف ت�أمني اخلدمات وحت�س�ي�ن
الق ��درة الوطنية .و�إ�ض ��افة �إىل ذل ��ك ،ف�إنّ العديد من ال ��دول التي تتح ّمل امل�س� ��ؤولية لتلبية احلاجات،
و�ضمان حقوق الأعداد امللحوظة للناجني وال�ضحايا ،تفتقر �إىل الو�سائل املالية للقيام بذلك.
وعليه ،ف�إن ك ًال من معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية والربوتوكول
اخلام� ��س من اتفاقية الأ�س ��لحة التقليدية تدع ��و �أطرافها �إىل ت�أمني الدع ��م التقني واملادي واملايل
مل�س ��اعدة ال�ض ��حايا .و�إ�ض ��افة �إىل ذلك ،ت�ش�ي�ر اتفاقية حق ��وق الأ�ش ��خا�ص ذوي الإعاق ��ة �إىل �أن
«الأط ��راف املوقعة تق ّر ب�أهمية التعاون الدويل وت�ش ��جيعه ،دعم ًا للجه ��ود الوطنية لتحقيق �أهداف
8
االتفاقية الراهنة وغاياتها».
ومنذ بدء تطبيق معاهدة حظر الألغام امل�ض ��ادة للأفرادّ ،مت ت�أمني ع�ش ��رات ماليني الدوالرات من
خالل امل�س ��اهمات املخ�ص�ص ��ة مل�س ��اعدة ال�ضحايا .وال �ش � ّ�ك يف �أنّ �أكرب �أ�شكال امل�س ��اعدة قد �أتى
من خالل م�س ��اهمات م�س ��اعدة التنمية للرعاية ال�صحية التي ت�ص ّنف �ص ��راحة يف خانة م�ساعدة
ال�ضحايا .ويف ال�سنوات الأخرية ،تبينّ �أنّ تدفقات امل�ساعدة ال�سنوية للتنمية �إىل البلدان املت�ضررة
من الألغام مل�س ��ائل مثل الرعاية ال�صحية الأ�سا�س ��ية ،والبنية التحتية الأ�سا�سية لل�صحة ،واجلهاز
الب�ش ��ري لل�ص ��حة ،والتدريب والتعلي ��م الطبيني ،واخلدم ��ات الطبية باتت تفوق ب�أكرث من ع�ش ��رة
�أ�ضعاف التمويل امل�ص ّنف حتديد ًا حتت خانة م�ساعدة ال�ضحايا.
وتختل ��ف امل�س� ��ؤوليات بني وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة �أو ال�ص ��حة ،وبرنامج وطني لن ��زع الألغام،
ّ
ومنظم ��ة غ�ي�ر حكومية ،وجه ��ة مانحة دولية� .إ ّال �أنّ كل اجلهات الفاعلة تت�ش ��ارك م�س� ��ؤولية ت�أمني
امل�ش ��اركة الفاعلة وت�شميل الناجني والأ�شخا�ص الآخرين ذوي الإعاقة بحيث ُينظر اىل و�ضع ه�ؤالء
وحاجاتهم اخلا�ص ��ة ب�ش ��كل فريد .وميكن لهذه اجلهات �أن تكون غري معنية ب�شكل مبا�شر� ،إال �أنها
تلتقي جميع ًا يف م�س� ��ؤولية واحدة وهي امل�ش ��اركة الب ّناءة يف كافة جهود م�ساعدة ال�ضحايا واجلهود
املو�سعة للإعاقة.
ّ
ويتج ّلى مبد أ� امل�ش ��اركة وال�ش ��مل ب�ش ��كل وا�ض ��ح يف �س ��ياق معاهدة حظر الألغام امل�ض ��ادة للأفراد
واتفاقي ��ة الذخائر العنقودية والربوتوك ��ول اخلام�س التفاقية الأ�س ��لحة التقليدية� ،إذ ي�أخذ كل من
9
يتم �شيء يتع ّلق بنا من دوننا».
�أطرافها مببد�أ «ال ّ
وعليه ،تعترب م�ش ��اركة الأ�ش ��خا�ص ذوي الإعاقات مهمة ،وب�ض ��منهم الناجون من الألغام الأر�ضية
وغريها من خم ّلفات احلرب القابلة لالنفجار ،يف كل نواحي التخطيط وتن�س ��يق الن�ش ��اطات التي
ت ؤ� ّثر على حياتهم ،وتطبيقها ،ومراقبتها وتقييمها.
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الف�صل التا�سع

الأعمال املتعلقة بالألغام،
الأمن والتطور

الر�سائل الرئي�سة
•  يج ��ب �أن تعك� ��س �أولويات الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام وتخ�ص ��ي�ص املوارد ال�س ��ياق
االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي املو�سع يف �أي بلد.
•  ميكن ا�س ��تخدام التوا�ص ��ل مع �أفراد املجتمع ،وعمليات حتديد الأولويات والت�سليم
والدرا�س ��ة التقييمي ��ة ملا بع ��د التطهري والتوا�ص ��ل مع اجله ��ات الفاعلة الإن�س ��انية
والتنموية املو�سعة بهدف دعم ا�ستخدام الأرا�ضي بعد تطهريها والتطوير.
•  �إن ا�س ��تخدام نهج امل�ش ��اركة والنهج ال�ش ��امل ال ��ذي يراعي الفوارق بني اجلن�س�ي�ن
ي�ضيف قيمة �إىل عمليات الأعمال املتعلقة بالألغام وي�ساهم يف تطوير النتائج.
•  ي�ساهم ت�سليم الأر�ض بتغيري قيمة الأر�ض وو�ضعها ،لذلك حتتاج منظمات الأعمال
املتعلق ��ة بالألغام �إىل اعتماد املبد أ� الإن�س ��اين «ال للأذى» ملنع النتائج ال�س ��لبية غري
املق�صودة.
•  تتمو�ض ��ع منظم ��ات الأعمال املتعلقة بالألغام ب�ش ��كل جيد ملعاجلة �أو�س ��ع للق�ض ��ايا
املتعلقة بالأمن ،نظر ًا خلربتها يف جمال الأ�س ��لحة والذخائر وقدرتها على العمل يف
�سياقات غري م�ستقرة� ،إىل جانب اجلهات الأمنية مثل ال�شرطة واجلي�ش.

تغيري ال�سياق وتغيري الأولويات
تعترب الأعمال املتعلقة بالألغام جمموعة من الأن�شطة التي تهدف �إىل التقليل من املخاطر املرتبطة
بالذخائ ��ر العنقودي ��ة وخملف ��ات احلرب القابل ��ة لالنفجار .ويف ال�س ��ياقات حيث ي�س ��اهم التلوث
بالألغام/خملف ��ات احلرب القابلة لالنفجار ب�إعاقة االنتعا�ش بعد انتهاء احلرب ،ميكن �أن ت�س� � ّهل
الأعم ��ال املتعلقة بالألغام االنتعا�ش والتنمية االجتماعية واالقت�ص ��ادية .وميكن النظر �إىل الأعمال
املتعلقة بالألغام �ضمن ال�سياق املو�سع للتطوير داخل البلد ،مع الأولويات الرئي�سية للربنامج الوطني
للأعمال املتعلقة بالألغام التي تتما�ش ��ى مع الأولويات الوطنية والإقليمية املو�س ��عة للتطوير .وينبغي
�إن�ش ��اء �آليات للتن�سيق ولتبادل املعلومات بني �سلطات الأعمال املتعلقة بالألغام واملنظمات واجلهات
الفاعلة الإن�سانية والتنموية املو�سعة التي تعمل يف القطاع احلكومي ،وغري احلكومي واخلا�ص.1
ويرتك ال�س ��ياق االجتماعي وال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي املو�س ��ع يف البلد �آثار هامة على الرتكيز على
الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام .ومع تطور ال�س ��ياق يف البل ��دان املت�أثرة بالذخائ ��ر العنقودية وخملفات
احلرب القابلة لالنفجار مع مرور الوقت من ال�صراع �إىل اال�ستقرار مرور ًا ب�إعادة الإعمار والتنمية
على املدى الطويل ،ينبغي �أي�ض� � ًا �أن ت�ش ��هد �أولويات الأعمال املتعلقة بالألغام ،وخ�صو�ص� � ًا املوارد،
تطور ًا ملحوظ ًا.
198
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•  عندم ��ا يك ��ون البل ��د يف �ص ��راع �أو يف طور اخل ��روج من �ص ��راع م ��ا ،تدفع اجله ��ود املبذولة
الأعمال املتعلقة بالألغام لت�سهيل امل�س ��اعدات الإن�سانية واحلركة الآمنة لالجئني وامل�شردين
داخلي ًا.
•  ويف الوق ��ت ال ��ذي تبذل في ��ه الدولة جهود خجولة لإع ��ادة الإعمار ،وتب ��د�أ احلكومة الوطنية
بتطوي ��ر قدراته ��ا ،تركز اجلهود على �إن�ش ��اء الربنام ��ج الوطني للأعمال املتعلق ��ة بالألغام،
وتقدمي الدعم مل�شاريع �إعادة الإعمار.
•  وم ��ا �إن ينتق ��ل البلد املت أ�ث ��ر بالذخائ ��ر العنقودية وخملف ��ات احلرب القابل ��ة لالنفجار �إىل
�س ��ياق التطوير الأكرث ا�س ��تقرار ًا ،تركز برامج الأعمال املتعلقة بالألغام على نقل امل�س� ��ؤولية
�إىل ال�س ��لطات الوطني ��ة لإدارة التلوث املتبق ��ي ،مع انخفا�ض مماثل يف م�س ��تويات املوظفني
الدوليني .وتركز احلكومات الوطنية �أي�ض ًا على تخ�صي�ص املوارد الوطنية ال�ضخمة للأعمال
املتعلقة بالألغام ،و�ضمان �أن تنعك�س الأعمال املتعلقة بالألغام يف عمليات التخطيط الإمنائي
واال�سرتاتيجيات وامليزانيات� .أما الدول غري القادرة مالي ًا على الوفاء بالتزاماتها التعاهدية،
غري �أنها تظهر التعهد بتلك االلتزامات ،فينبغي عليها �إذ ًا تلقي امل�ساعدة من الدول الأخرى
للقيام بذلك.
وتعد مثل هذه العملية اخلطرية نادرة يف الواقع .على �س ��بيل املثال ،قد تكون مناطق خمتلفة داخل
البل ��د يف مراح ��ل خمتلفة ولها احتياجات خمتلفة يف الوقت نف�س ��ه .وقد ال ت�س ��جل هذه العملية �أية
تطورات :بع�ض البلدان اخلارجة من ال�صراع قد تعود جمدد ًا �إليه.
وم ��ع م ��رور الوقت وا�س ��تقرار البالد ،ميك ��ن مالحظة العديد م ��ن االجتاهات العام ��ة يف الأعمال
املتعلقة بالألغام:
• ي�شهد م�ستوى امللكية الوطنية لربنامج الأعمال املتعلقة بالألغام تزايد ًا ملحوظ ًا.
•  تظهر م�ش ��اركة �أكرب لل ��وزارات والوكاالت القطاعية (مثل الزراع ��ة والتنمية الريفية والبنية
التحتي ��ة والألغام والطاقة ،الخ) وم�س ��تويات خمتلف ��ة للحكومة يف و�ض ��ع الأولويات لعمليات
امل�سح والتطهري.
•  �أثن ��اء حاالت الطوارئ ،يعت�ب�ر توافر الإطار الزمن ��ي جلمع البيانات الأولي ��ة حمدود ًا ،وتعد
الأولوي ��ات للتطه�ي�ر قيا�س ��ية �إىل ح ��د ما ،على �س ��بيل املثال تطه�ي�ر البني ��ة التحتية لتمكني
الو�ص ��ول �إىل امل�س ��اعدات الإن�س ��انية ،وتطهري املنازل لت�س ��هيل العودة ،وما �إىل ذلك .وفيما
ي�ستقر ال�س ��ياق ،يتطلب حتديد الأولويات فهم ًا �أكرث دقة لل�سياق الت�شغيلي .وتزداد متطلبات
�إدارة املعلومات يف الوقت الذي يحتاج خمططو ومديرو الأعمال املتعلقة بالألغام �إىل بيانات
بجودة �أف�ضل ب�ش�أن نطاق وطبيعة م�شكلة التلوث بالألغام/خملفات احلرب القابلة لالنفجار،
من �أجل اتخاذ قرارات �أكرث ا�ستنارة .كما يوجد مت�سع من الوقت جلمع البيانات ،وثم تربير
ا�ستثمار الوقت يف جمع البيانات عن طريق التطهري الوا�سع النطاق.
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•  ترتفع قدرات الربنامج الوطني للأعمال املتعلقة بالألغام ،وذلك ا�س ��تجابة لال�س ��تحواذ على
�أ�صول جديدة ،وتدريب املوظفني و�إدخال �أف�ضل �أنظمة للإدارة التنظيمية.
•  تنخرط اجلهات الفاعلة الإ�ض ��افية يف الأعمال املتعلقة بالألغام ،كما ورد يف الر�س ��م احلادي
ع�شر.

الر�سم احلادي ع�شر :اجلهات الفاعلة يف الربنامج الوطني للأعمال املتعلقة بالألغام
وفقاً ل�سياق البلد
التحديات الرئي�سة للتخطيط للأعمال
املتعلقة بالألغام

القطاع  /نوع
الربجمة
املطلوبة

اجلهات الفاعلة

الإن�ساين

•  التعامل مع العديد من الوكاالت
الأمم املتحدة
وكاالت الأمم املتحدة
التي قد تختلف على الأولويات
املنظمات الدولية غري
واال�سرتاتيجية يف بيئة فو�ضوية
احلكومية وال�صليب الأحمر
ومتغرية ب�سرعة.

الأمن

القوات امل�سلحة
اخلارجية و�/أو
املحلية /قوى
ال�شرطة
واملنظمات غري
احلكومية

•  جت ّنب هيمنة االحتياجات التنموية
والإن�سانية من الأولويات الع�سكرية
•  �ضمان �أمن املوظفني �إن مل يتم فر�ض
الأمن الداخلي
•  احل�صول على التعاون والبيانات من
اجليو�ش.

�إعادة الإعمار

البنك الدويل ورمبا
وكاالت �أخرى �أو
ال�صناديق االتئمانية
املتعددة الأطراف،
برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي .اجلهات
املانحة الرئي�سية مع
م�شاريع العر�ض

•  مهام كبرية وا�سعة النطاق
لإزالةالألغام خالل مهلة زمنية
حمدودة يف دعمم�شاريع البنية
التحتية الرئي�سية.
•  �ضمان الأموال لإزالةالألغام يف �إعادة
�إعمار امل�شاريع

200

الف�صل 9

التنمية

احلكومة،
البنك الدويل،
املنظمات غري
احلكومية والأمم
املتحدة ورمبا بع�ض
الوكاالت املتعددة
الأطراف.
اجلهات املانحة
الرئي�سية للقطاعات

•  التن�سيق مع العديد من احلكومات املحلية
وحكومات املقاطعات يف �أولويات املهمة.
•  مع احلكومة امللتزمة� :2إن التن�سيق
مع وزارات املالية والتخطيط ل�ضمان
احلكومة الوطنية ي�ضعان �أولوية كافية
للأعمال املتعلقة بالألغام.
•  مع احلكومة غري امللتزمة :التن�سيق مع
اجلهات املانحة عندما تكون الآلية العامة
للتن�سيق مع اجلهات املانحة غريمتوافرة.

الت�أكد من �أن الأعمال املتعلقة بالألغام تعزز التطور
تن�ش� � أ� الأعمال املتعلق ��ة بالألغام يف البداية ا�س ��تجابة للطوارئ الإن�س ��انية ملنع تزاي ��د الوفيات من
املدني�ي�ن ،وال �س ��يما بني جمتمعات العائدين .وترك ��ز منظمات الأعمال املتعلق ��ة بالألغام يف املقام
الأول عل ��ى الأمان وكفاءة �إزال ��ة خطر الألغام واملتفجرات من خملفات احلرب ،لتلبية االحتياجات
الأمنية الأ�سا�س ��ية لل�س ��كان املدنيني والعاملني يف املجال الإن�س ��اين .ويع ّد هذا الأمر �أولوية رئي�سية
للأعمال املتعلقة بالألغام.
وخالل ال�س ��نوات الأخرية ،مل تقت�ص ��ر مهام منظمات الأعمال املتعلقة بالألغام واجلهات املانحة،
على الرتكيز على �ض ��مان زيادة الكفاءة الت�ش ��غيلية فح�سب� ،إمنا �أي�ض ًا على النتائج التنموية ،3مما
يعني �أن الأعمال املتعلقة بالألغام ت�ؤدي �إىل حت�س�ي�ن ال�س�ل�امة اجل�سدية واحل�صول على اخلدمات
الأ�سا�سية ،وبالتايل تعزيز ال�سبل املعي�شية جلميع �أ�صحاب امل�صلحة .4ويحول هذا الأمر جزئي ًا �إىل
االعرتاف ب�أن الألغام واملتفجرات من خملفات احلرب يف بع�ض البلدان قد ت�ؤدي �إىل:
• تهديد �سالمة املجتمع.
• �إعاقة البنية التحتية املطلوبة للأن�شطة االقت�صادية والتنقل.
• احلد من الو�صول �إىل الرعاية ال�صحية والتعليم واخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية الأخرى.
•  منع اال�س ��تخدام الآمن للأ�ص ��ول الذي ي�ش ��كل �أمر ًا حيوي ًا لل�س ��بل املعي�ش ��ية امل�ستدامة (مثل
م�صادر املياه وقنوات الري والأرا�ضي امل�ستخدمة للزراعة).
• ردع امل�ستثمرين عن القيام با�ستثمارات عامة وخا�صة �أ�سا�سية للتنمية االقت�صادية.
•  وج ��ود العديد م ��ن جوانب الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام التي ترتت ��ب عليها �آثار وا�ض ��حة على
ا�ستخدام الأرا�ضي والتطور بعد تطهريها.
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التوا�صل مع �أفراد املجتمع
ينطوي التوا�ص ��ل مع �ش ��رائح املجتمع كافة ،على التفاعل مع الن�س ��اء والفتي ��ات والفتيان والرجال
يف املجتمع ��ات املت أ�ث ��رة بالألغ ��ام وخملفات احل ��رب القابلة لالنفج ��ار ،من �أجل تب ��ادل املعلومات
ح ��ول وجود الألغام وخملفات احل ��رب القابلة لالنفجار وت�أثريها ،وتطوي ��ر احللول لإزالة العقبات
واملخاط ��ر وحت�س�ي�ن �س�ل�امة املجتمع .5ومن بني أ�م ��ور �أخرى ،ميكن لفرق التطهري احل�ص ��ول على
املعلوم ��ات م ��ن املجتمعات فيما يتعلق بتقدمي امل�س ��اعدة املح ��ددة التي قد حتتاج �إليها بعد ت�س ��ليم
الأر�ض .على �س ��بيل املثال ،ميكنها تبادل املعلومات مع اجلهات الفاعلة ذات ال�ص ��لة� ،إن احتاجت
املجتمعات �إىل امل�ساعدة التنموية� ،أو �إن كانت تواجه نزاع ًا متعلق ًا بالأر�ض.

حتديد الأولويات
يكمن الهدف الرئي�سي من حتديد الأولويات يف الت�أكد من �أن الأعمال املتعلقة بالألغام توفر �أف�ضل
قيم ��ة مقابل املال املنفق .ونظر ًا �إىل �أنه ال ميكن �أن حت ّل مبا�ش ��رة م�ش ��كلة التلوث املت�أثرة بالألغام
وخملف ��ات احل ��رب القابلة لالنفجار يف البالد ،ي�ش ��مل حتديد الأولويات (�أ) اتخاذ القرار ب�ش� ��أن
املهام التي ينبغي �أن تكون �أولوية؛ (ب) �ضمان تخ�صي�ص موارد كافية للأولويات املختارة.
وي�ت�رك حتديد الأولويات يف الأعمال املرتبط ��ة بالألغام �آثار ًا تنموية هامة عل ��ى القرارات املتعلقة
بالأر�ض التي ينبغي م�س ��حها و�/أو تطهريها �أو ًال .و�إن كان ا�س ��تخدام الأر�ض والتطور بعد التطهري
يعد من �أولويات املجتمعات واحلكومات املت�أثرة بالألغام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار ،يجب
�أن ينعك�س هذا الأمر على معايري حتديد الأولويات .وتت�ضمن بع�ض الأمثلة من املعايري ذات ال�صلة
بالتنمية املحددة التي ميكن ت�ضمينها يف نظام حتديد الأولويات يف البلد ما يلي:
• �سيتم ا�ستخدام الأر�ض لتنمية املجتمع/ووجود خطة لتنمية املجتمع.
• ملكية الأر�ض وا�ضحة.
ً
•  يتم حتديد امل�س ��تفيدين امل�س ��تهدفني ب�ش ��كل وا�ض ��ح وفقا لالحتياجات (مثل ارتفاع خماطر
احل ��وادث بالألغ ��ام وخملف ��ات احلرب القابل ��ة لالنفجار ،وامل�س ��توى االقت�ص ��ادي ،والفئات
املهم�شة ،الخ).
•  �ست�س ��اعد وكال ��ة التنمي ��ة (احلكومي ��ة والتجاري ��ة واملنظم ��ات غ�ي�ر احلكومي ��ة ،وغريها)
امل�ستفيدين على اال�ستفادة من الأرا�ضي املنتجة امل�سلمة.
• انخفا�ض احتمال ن�شوب �صراع متعلق بالأر�ض.

�إجراءات اال�ستالم
تق ��وم املعاي�ي�ر الدولية للأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام وتوجيهاتها  04.10بتعريف اال�س ��تالم على �أنه
«العملية التي ت�س ��تلم وتقبل فيها اجلهة امل�س ��تفيدة (على �س ��بيل املثال ،ال�س ��لطة الوطنية للأعمال
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املتعلقة بالألغام نيابة عن املجتمع املحلي �أو م�ستخدم االر�ض) الأر�ض التي كان ي�شتبه وجود خطر
املتفجرات فيها �أو تخفي�ضه �إىل م�ستوى ميكن حتمله� ،7سواء من خالل امل�سح غري التقني� ،أو امل�سح
التقني �أو التطهري.
وبع ��د التطه�ي�ر ،ينبغي ت�س ��ليم الأر�ض يف أ�ق ��رب وقت ممكن به ��دف اال�س ��تخدام الإنتاجي .وتعد
مرا�س ��م الت�س ��ليم ون�ش ��ر املعلومات الهامة لأن املجتمع ��ات املت�أثرة قد ال تكون دائم� � ًا على ب ّينة من
عملي ��ات امل�س ��ح/التطهري ،ومن انتهاء العملي ��ات وحميط الأر�ض التي مت م�س ��حها وتطهريها ،و�إن
كانت الأر�ض امللوثة �سابق ًا �آمنة لال�ستخدام.
وق ��د ي� ��ؤدي الت�أخري يف تنفيذ �إجراءات الت�س ��ليم �إىل الت�أخري يف املجتمع ��ات التي مت ّ
اطالعها على
�س�ل�امة الأر�ض امل�س ��لمة ،وبالتايل الت�أخري يف ا�س ��تخدام تلك املجتمعات للأر�ض .وميكن �أن ي�ؤدي
الت�أخري �أي�ض� � ًا �إىل االلتبا�س يف املناطق التي ال تزال غري �آمنة داخل جمتمعاتها ،وت�س ��ليط ال�ض ��وء
على �أهمية التوا�صل مع �أفراد املجتمع خالل التطهري.
ومن �أجل �ض ��مان �ش ��فافية عملية الت�سليم ،و�ش ��موليتها ،يجب �أن ت�شمل املرا�سم �شريحة وا�سعة من
املجتمع ،وب�ض ��منهم الن�س ��اء والرجال والفتيان والفتي ��ات وبع�ض الفئات ال�ض ��عيفة .ويع ّد يف غاية
الأهمية تبادل املعلومات مع �أفراد املجتمع حول املنطقة املحددة التي مت تطهريها ،والأغرا�ض التي
مت العث ��ور عليها ،واملناطق اخلطرة و�/أو امل�ش ��تبه بها وموقعها املحدد .وي�س ��اهم هذا الأمر بزيادة
ثقة املجتمع يف الأر�ض امل�سلمة ،ومنع املحاوالت "النتزاع" الأر�ض من قبل امل�ستفيدين امل�ستهدفني.8
وميكن ملرا�س ��م الت�س ��ليم الوا�سعة النطاق التي تنطوي على �ش ��ريحة وا�سعة من املجتمع ،وب�ضمنهم
�ضباط �إدارة الأرا�ضي املحلية� ،أن ت�ساعد على التقليل من احتمال «انتزاع» الأر�ض امل�سلمة من قبل
�أفراد املجتمع الأقوياء �أو الغرباء.

درا�سة تقييمية ملا بعد التطهري
تعت�ب�ر الدرا�س ��ة التقييمي ��ة ملا بعد التطهري �ش ��ك ًال من �أ�ش ��كال امل�س ��وحات 9التي يت ��م تنفيذها يف
املجتمعات القريبة من املناطق امل�س ��لمة ،عادة من �س ��تة �إىل اثني ع�شر �ش ��هر ًا بعد ت�سليم الأر�ض.
ويكمن الهدف الرئي�س ��ي لهذا امل�سح يف جمع بيانات املجتمع للنتائج على املدى املتو�سط والق�صري،
بهدف حتديد الدرو�س امل�ستفادة لإبالغ ت�صميم امل�شروع يف امل�ستقبل ،وتبادل البيانات مع �أ�صحاب
امل�ص ��لحة الآخري ��ن ،الأم ��ر الذي قد ي�س ��اهم يف تلبي ��ة احتياج ��ات التنمية على امل ��دى الطويل يف
املجتمعات امل�ستفيدة.
ويف بع� ��ض احلاالت ،قد يتم تنفيذ الدرا�س ��ات التقييمية ملا بعد التطهري والتقييمات اخلارجية بعد
عدة �سنوات من ت�سليم الأر�ض .وغالب ًا ما تعتمد كيفية ا�ستخدام البيانات من الدرا�سات التقييمية
ملا بعد التطهري على �أ�س ��باب تنفيذها ومن قبل من .وميكن �إجراء املراقبة ملا بعد التطهري من قبل
امل�شغلني يف جمال الألغام وخملفات احلرب القابلة لالنفجار واملراكز/ال�سلطات الوطنية للأعمال
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املتعلقة بالألغام للتحقق من �إمتام العمل ب�ش ��كل جيد وفق� � ًا للمعايري املتفق عليها ،وحيث مت �إجراء
الدرا�س ��ة التقييمية ملا بعد التطهري لأهداف التقييم ،من قبل امل�ش ��غلني ،ف�ض�ل ً�ا عن وكاالت الأمم
املتحدة واجلهات املانحة للتحقق من �إمتام العمل ب�شكل جيد.
وبينما ي�ص ��ب امل�ش� � ّغلون اهتمامهم على معرفة ما �إذا كانت تو�ض ��ع الأولوية ملنطقة اخلطر الفعلية
امل�شتبه بها ،قد تهتم ال�سلطات واجلهات املانحة الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام يف ما �إذا كانت
الأر�ض امل�سلمة ت�ساهم يف الأولويات الوطنية املو�سعة.10
وميكن ا�ستخدام الدرا�سات التقييمية ملا بعد التطهري لتحديد ما �إذا كان قد حت ّقق:
•  و�ضع الأولوية للمناطق الأكرث مالءمة وتكليفها وت�سليمها.
•  ا�ستخدام الأر�ض امل�سلمة من قبل امل�ستفيدين امل�ستهدفني لأغرا�ض مق�صودة.
•  ت�ش ��ارك كل من الن�س ��اء والرجال على قدم امل�س ��اواة يف القرارات املتعلقة با�ستخدام الأر�ض
امل�سلمة.
•  �أن يواجه امل�س ��تفيدون �أية م�شاكل من ناحية اال�س ��تخدام املنتج للأر�ض امل�سلمة (على �سبيل
املث ��ال ،اال�س ��تيالء على الأرا�ض ��ي ،والنزاعات عل ��ى اال�س ��تخدام/امللكية ،والنق�ص يف دعم
التنمية).
•  م�ساهمة الأر�ض امل�سلمة بتح�سني ال�سبل املعي�شية للمجتمعات امل�ستفيدة.
•  التن�سيق بني الأعمال املتعلقة بالألغام واجلهات الفاعلة التنموية كافي ًا.
•  وجود م�س ��اءلة كافية للمجتمعات والدول واجلهات املانحة املت�أثرة بالألغام من حيث الإعالن
عن نتائج التنمية واال�ستخدام ال�سليم للأموال.
وجتدر الإ�ش ��ارة �إىل عدم وجود منهجية للدرا�س ��ة التقييمية «القيا�س ��ية» ملا بعد التطهري ،وال تعترب
الدرا�س ��ة التقييمية املجراة بعد التطهري وا�س ��عة النط ��اق يف قطاع الأعمال املتعلق ��ة بالألغام .كما
يزداد الرتكيز على النتائج من قبل اجلهات املانحة ،وعلى خطوة يعتمدها بع�ض امل�شغلني ،ووكاالت
الأمم املتحدة وال�سلطات الوطنية لتح�سني التن�سيق والقدرات يف هذا ال�صدد.

التوا�صل مع اجلهات الفاعلة الإن�سانية والتنموية
من �أجل �ض ��مان م�ساهمة الأعمال املتعلقة بالألغام يف التنمية واالنتعا�ش االجتماعي  -االقت�صادي
على �أو�س ��ع نطاق ،يجدر مبنظمات الأعمال املتعلقة بالألغام القيام بتبادل املعلومات والتن�س ��يق �إن
�أمكن مع املنظمات الأخرى (احلكومة والأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ص)
التي ت�ش ��ارك يف تقدمي امل�ساعدة الإن�سانية والتنموية ل�صالح املجتمعات املت�أثرة بالألغام وخملفات
احلرب القابلة لالنفجار.
كم ��ا �أن منظم ��ات الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��ام الت ��ي تعم ��ل يف ه ��ذا املجال ت�س ��تفيد من م�س ��توى
التن�س ��يق ب�ي�ن ال ��وزارات احلكومي ��ة ووكاالت الأمم املتح ��دة وغريه ��ا م ��ن املنظم ��ات ،لأن
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�إ�شارة من منطقة مزروعة بالألغام (كمبوديا)

ه ��ذا الأم ��ر ي�س ��اعد عل ��ى إ�ب�ل�اغ �أف�ض ��ل للعمليات اخلا�ص ��ة به ��ا .وقد ت�ش ��مل �أن�ش ��طة التوا�ص ��ل
ما يلي:
•  معرف ��ة اجلهات الفاعلة الإن�س ��انية/التنموية الت ��ي تعمل يف املناطق امللوثة وت�ش ��جيعها على
العمل يف املناطق املت�أثرة حيث حتتاج املجتمعات �إىل امل�ساعدة.
•  توفري حتديثات دورية حول التلوث وال�ض ��حايا و�أن�ش ��طة الأعمال املتعلق ��ة بالألغام احلالية/
املخططة التي ميكن ا�ستخدامها للتخطيط لربامج امل�ساعدات اخلا�صة بها.
•  تبادل املعلومات حول موقع البنية التحتية املت�ضررة والأ�صول التي يتعذر الو�صول �إاليها (مثل
الزراعة واملراعي) واملجتمعات التي حتتاج �إىل امل�ساعدة التنموية واملجموعات ال�ضعيفة التي
تنخرط يف �سلوكيات ذات ن�سبة عالية من املخاطر( 11على �سبيل املثال ،العلف �أو الزراعة يف
املناطق اخلطرة وامل�شتبه بها).
•  تب ��ادل املعلومات حول اخلدمات املتاحة للأعمال املتعلقة بالألغام ،وب�ض ��منها الأطر الزمنية
والعمليات لطلب امل�ساعدة من الأعمال املتعلقة بالألغام.
•  ا�ست�شارة �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني يف املجاالت ذات الأولوية للم�سح/التطهري.
•  امل�شاركة يف هيئات التن�سيق ذات ال�صلة على امل�ستويني الوطني والإقليمي.
•  النظر �إىل الأعمال املتكاملة املتعلقة بالألغام وم�شاريع التنمية.

القيمة امل�ضافة ال�ستخدام مناهج تراعي الفوارق بني اجلن�سني
تعترب امل�س ��اواة بني اجلن�سني �شرط ًا م�سبق ًا للتنمية امل�ستدامة وللجهود الرامية للق�ضاء على الفقر.
وت�س ��تفيد جميع برامج التنمية� ،س ��واء ركزت على الأعمال املتعلقة بالألغام �أو القطاعات الأخرى،
م ��ن تعميم مراعاة منظور النوع/اجلن�س .وباعتبار �أن التل ��وث بالألغام �أو خملفات احلرب القابلة
لالنفج ��ار ي�ؤثر على الن�س ��اء والرجال والفتي ��ان والفتيات بطرق خمتلفة ،توجد فوائد وا�ض ��حة يف
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�ض ��مان تنفيذ الأعمال املتعلقة بالألغام با�ستخدام نهج امل�شاركة ال�شاملة والتي تراعي الفوارق بني
اجلن�سني.12
ونتيج ��ة لأمن ��اط التنقل بني اجلن�س�ي�ن ،و�أدواره وم�س� ��ؤولياته ،يحتفظ الن�س ��اء والفتي ��ات والفتيان
والرج ��ال يف كث�ي�ر م ��ن الأحيان مبعلوم ��ات خمتلفة ح ��ول املناطق امللوث ��ة� ،أو امل�ش ��تبه بتلوثها ،يف
جمتمعاته ��م .وق ��د تفقد املعلوم ��ات احليوية املنق ��ذة للحياة �إن مل يتم م�ش ��اورة جمي ��ع الفئات يف
املجتمع املت�أثر خالل �أن�شطة جمع املعلومات.
كما تعني الأمناط املحددة للتنقل بني اجلن�س�ي�ن �أن الن�س ��اء والرجال والفتيان والفتيات ي�ستفيدون
بطرق �ش� �تّى من الأر�ض امل�سلمة .على �س ��بيل املثال� ،إذا وقعت على الن�ساء والفتيات م�س�ؤولية جلب
املاء واحلطب ،و ُو�ض ��عت نقاط املياه ومناطق الغابات ك�أولوية يف الأر�ض امل�س ��لمة ،ي�صبحن بالتايل
�أقل عر�ض ��ة ملواجهة املخاطر املتعلق ��ة بالألغام و�/أو خملفات حرب قابل ��ة لالنفجار �أثناء قيامهن
بهذه الأن�شطة .ويف البلدان التي غالب ًا ما يكون فيها الفتيان ال�صغار م�س�ؤولني عن رعي احليوانات،
ي�صبحون �أكرث عر�ضة لال�ستفادة من �أولويات الأر�ض التي تتم فيها املراعي/رعاية املا�شية.
ويف بع�ض ال�س ��ياقات ،قد ي�ص ��عب الو�ص ��ول �إىل املر�أة عند تنفيذ امل�س ��وحات نتيجة للتمييز القائم
على نوع اجلن�س .وهذا يعني �أنه ميكن ا�س ��تبعاد �أولوياته ��ا و�أولويات �أطفالها يف كثري من الأحيان.
واعتماد ًا على ال�سياق الثقايف ،قد يكون من املنا�سب م�شاورة الن�ساء والرجال كل منهما على حدة،
ف�ض�ل ً�ا عن عقد اجتماعات منف�ص ��لة مع الفئات ال�ضعيفة الأخرى (على �س ��بيل املثال ،الأ�شخا�ص
الذين يعانون من الإعاقة ،والأقليات العرقية) ل�ضمان �أن ت�ؤخذ احتياجاتهم بعني االعتبار.
وي�ساهم جمع البيانات العالية اجلودة وامل�صنفة ح�سب اجلن�س والعمر 13بتمكني منظمات الأعمال
املتعلقة بالألغام من:
•  مراقبة م�ش ��اركة املجتمع يف اجتماعات جمع البيانات ومرا�س ��م الت�س ��ليم ،ل�ضمان ا�ست�شارة
جمموعة كاملة من �أ�صحاب امل�صلحة.
•  تو�ض ��يح من ميكنه الو�ص ��ول �إىل املوارد وال�سيطرة عليها ،و�أمناط العمل ،وتوزيع الفوائد بني
الن�ساء والفتيات والفتيان والرجال ،ومن هم الأكرث عر�ضة خلطر الألغام �أو خملفات احلرب
القابلة لالنفجار.
•  حتديد خمتلف القدرات وامل�س�ؤوليات واالحتياجات و�أولويات املجموعات املختلفة ،وفهمها.
•  تعميم مراعاة منظور النوع/اجلن�س طوال مراحل امل�ش ��روع (التخطيط والت�صميم والتنفيذ
واملراقب ��ة والتقييم) م ��ن خالل تقييم خمتلف الآثار املرتتبة على الن�س ��اء والرجال والفتيان
والفتيات من الأعمال املخططة ،واتخاذ خطوات ملنع عدم امل�ساواة بني اجلن�سني.
•  تقدمي �أدلة ملمو�سة ل�صياغة ال�سيا�سات والتدابري وت�صميم امل�شاريع؛ �إذا كانت الإح�صاءات
ال تعك� ��س الق�ض ��ايا املتعلق ��ة بني اجلن�س�ي�ن .وقد ال تكون ال�سيا�س ��ات ذات ال�ص ��لة والتدابري
م�ص ّممة ب�شكل منا�سب وقد تلغي �أو تفاقم عدم امل�ساواة.
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•  �ض ��مان توافر فر�ص العمل جلميع الأفراد داخل املجتمع بهدف تعزيز امل�س ��اواة يف احل�صول
على توليد الدخل وت�سهيل ت�شاور الن�ساء والفتيات والفتيان والرجال يف املجتمع.

الأر�ض ،النزاع والأعمال املتعلقة بالألغام:
�أهمية �سيا�سة «ال للأذى»
حتظر عادة الألغام الأر�ض ��ية وغريها من خملفات ال�صراع من اال�ستخدام والو�صول �إىل الأرا�ضي
الزراعي ��ة ،واخلدمات العامة (مثل املدار�س والعيادات) والأ�س ��واق والبني ��ة التحتية ،من بني �أمور
أ�خ ��رى .وال ميك ��ن االخت�ل�اف حول القيم ��ة اجلوهرية للأعم ��ال املتعلقة بالألغام ،فه ��ي تزيل هذه
احلواجز ،وتنقذ الأرواح والأع�ض ��اء ،وتعيد الو�ص ��ول الآمن �إىل الأ�ص ��ول الرئي�س ��ية ،وخا�ص ��ة �إىل
الأر�ض.
ومع ذلك ،يف ال�س ��ياقات املت�أثرة بال�صراعات ،حيث تعترب الأرا�ضي والو�صول �إىل املوارد الطبيعية
الأخرى من الدوافع امل�ش�ت�ركة لل�ص ��راع ،ت�س ��اهم الأر�ض امل�س ��لمة التي كان يتعذر الو�ص ��ول �إليها
�سابق ًا ،بتغيري حالتها وقيمتها .ومن �ش�أن هذا الأمر �أن يكون له نتائج �سلبية غري مق�صودة .وميكن
للأعمال املتعلقة بالألغام �أن:
•  تق ّو�ض الأمن الغذائي� ،إن تركت �أ�ساليب التطهري �أو توقيتها �آثار ًا �سلبية على الرتبة ال�سطحية
�أو �أ�ضرار املحا�صيل.
•  ت�ؤدي �إىل املناف�سة والنزاعات حول ملكية الأرا�ضي وا�ستخدامها.
•  تزيد من الأرا�ض ��ي التي يتم «انتزاعها» من ال�ض ��عفاء من قبل الطبق ��ات النخبوية القوية �أو
امل�صالح التجارية.
•  تن�ش ��ىء �أو تفاقم ال�ص ��راع �إن مت تنفيذ التطهري يف املناطق التي تكون فيها ملكية الأر�ض �أو
احلدود متنازع ًا عليها.
•  تعزز �أو تفاقم عدم امل�س ��اواة بني اجلن�س�ي�ن يف احل�ص ��ول على الأرا�ضي �إن مل يتم االعرتاف
بحقوق املر�أة يف امتالك الأر�ض وا�ستخدامها ،واحرتام هذه احلقوق.
•  تع ّر� ��ض موظف ��ي الأعمال املتعلقة بالألغ ��ام ومعدّاتها للخطر� ،إذا مت العثور عليهم يف و�س ��ط
النزاعات املتعلقة بالأرا�ضي.
•  تعاين من الت�أخري يف عمليات امل�س ��ح/التطهري �إن كانت العمليات بحاجة �إىل الإرجاء نتيجة
للنزاع املتعلق بالأرا�ضي.
وحتتاج منظمات الأعمال املتعلقة بالألغام �إىل �ض ��مان اعتماد املبد�أ الإن�س ��اين «ال للأذى» .14وهذا
ينطوي على:
•  فهم ال�سياق الت�شغيلي  -على �سبيل املثال ،معرفة من يتمتع باحلقوق على الأر�ض ،وكيف هي
الأر�ض ،وكيف �سيتم ا�ستخدامها بعد التطهري.
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•  تقييم الآثار الإيجابية وال�س ��لبية املحتملة للأر�ض امل�س ��لمة على ديناميات ال�سياق وال�صراع،
مبا يف ذلك الأقوياء والفقراء ،والذكور والإناث.
•  اتخاذ خطوات عملية ل�ضمان م�ساهمة الأعمال املتعلقة بالألغام يف نتائج �إيجابية ،ف� ً
ضال عن
النواجت الإيجابية.
ويظهر الر�سم الثاين ع�شر كيفية تعزيز مبد�أ «ال للأذى» ،يف ما يتعلق بجوانب حمددة من الأعمال
املتعلقة بالألغام:15
الر�سم الثاين ع�شر:

الأعمال املتعلقة بالألغام وحقوق الأر�ض -العقبات واحللول

العقبات

احللول

ا�ستخدام امل�سح غري التقني والتطهري والتوعية مبخاطر الألغام جلمع البيانات املتعلقة بالأر�ض
وتقييم احتماالت ن�شوب �صراعات متعلقة بالأر�ض �أثناء وبعد ت�سليمها
ي�ساهم ت�سليم الأر�ض وجعلها متاحة يف كثري
من الأحيان بتغيري و�ضعها وقيمتها ،الأمر
الذي ميكن �أن يخلق �أو يفاقم التوترات املتعلقة
بالأر�ض ،مما ي�سبب نتائج �سلبية غري مق�صودة
للم�ستفيدين ،واملوظفني يف الأعمال املتعلقة
بالألغام والعمليات.

ت�شمل الأ�سئلة يف مناذج امل�سح غري التقني على
امللكية وا�ستخدام الأر�ض ،واالحتماالت املا�ضية
وامل�ستقبلية لل�صراعات املتعلقة بالأر�ض،
واال�ستخدام املق�صود للأر�ض بعد التطهري.
على �سبيل املثال ،يت�ضمن منوذج التقرير حول امل�سح
واخلطر يف جنوب ال�سودان �أ�سئلة حول قيمة الأر�ض
والنزاعات يف املنطقة اخلطرة /منطقة الأر�ض.

عند و�ضع الأولويات ،ال تو�ضع الأر�ض املتنازع عليها ك�أولوية
�إن ال�شروع يف �إجراء امل�سح �أو التطهري يف
املنطقة حيث ثبت وجود نزاع على الأر�ض قد
يع ّر�ض املجتمعات املت�أثرة ،واملوظفني الذين
يعملون يف الأعمال املتعلقة بالألغام واملعدات،
للخطر.
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�إن ثبت وجود نزاع متعلق بالأر�ض ،من الأف�ضل
ت�أجيل املهمة حتى يتم حل النزاع .ال ينبغي �أن
ي�صبح امل�شغلون يف جمال الألغام/خملفات
احلرب القابلة لالنفجار و�سطاء .قم بتبليغ
هذه امل�س�ألة �إىل احلكومة املحلية وال�سلطات
الوطنية املخت�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام،
واملنظمات املحلية غري احلكومية �أو الأمم
املتحدة ،ح�سب االقت�ضاء.

�ضمان �أن تقنيات التطهري تقلل من خطر تغيري احلدود الفا�صلة بني الأرا�ضي واملمتلكات

يف ال�سياقات التي ال توجد وثائق ب�ش�أن
ملكية الأرا�ضي ،تعترب العالمات املادية بني
حدود امللكية واجلدران امل�شرتكة يف املباين
�أمر ًا يف غاية الأهمية .و�إن مت �إزالتها خالل
التطهري ،قد ت�ؤدي �إىل ن�شوب نزاعات وحتى
اال�ستيالء على الأرا�ضي.

يف الأرا�ضي الزراعية ،ميكن ا�ستخدام
الأ�صول امليكانيكية حتى احلدود ،مع فرق
الأ�صول اليدوية �أو كالب ك�شف الألغام
امل�ستخدمة مل�سح احلدود نف�سها .ويف حال
ا�ستخدام الأ�صول امليكانيكية على احلدود،
ميكن ا�ستخدام احلبل الفا�صل لتحديد
احلدود فوق الأر�ض .ويف املناطق ال�سكنية،
ميكن ا�ستخدام احلفر امليكانيكية داخل
الهيكل ،يف حني يتم ا�ستخدام الأ�صول
اليدوية والكالب على اجلدران.

تعيني موعد للتطهري لتجنب الأ�ضرار التي تلحق باملحا�صيل وانعدام الأمن الغذائي

�إن مل يتم �إجرا�ؤها يف توقيتها ،قد ت�ؤثر
�إزالة الرتبة ال�سطحية خالل التطهري على
املحا�صيل وتقو�ض ال�سالمة الغذائية.

�إذا متت زراعة الأرا�ضي امللوثة ،قم
با�ست�شارة املجتمعات املحلية وحدد موعد ًا
لعمليات التطهري بحيث ال ت�ؤدي �إىل �إحلاق
ال�ضرر باملحا�صيل.

�صياغة �إجراءات ت�سليم �شفافة و�شاملة ويف الوقت املنا�سب لتعزيز ثقة املجتمع بعملية ت�سليم
الأر�ض ،و�ضمان ا�ستخدام الأر�ض امل�سلمة من قبل امل�ستفيدين والتخفيف من خماطر اال�ستيالء
على الأر�ض

غالب ًا ما ي�ؤدي ت�سليم الأر�ض �إىل زيادة
يف قيمة الأر�ض .ويف ال�سياقات املت�أثرة
بال�صراع ،ميكن �أن ي�ؤدي هذا الأمر
�إىل اال�ستيالء على الأرا�ضي �أو ن�شوب
ال�صراعات .و�إن �إجراءات الت�سليم غري
ال�شفافة والتي ال تتطلب تبادل معلومات
وا�سعة داخل املجتمع ميكن �أن تفتح املجال
للنزاعات واال�ستيالء على الأرا�ضي.

�ضمان انت�شار مرا�سم الت�سليم على نطاق
وا�سع و�إ�شراك الن�ساء والرجال .و�ضمان
انت�شار على نطاق وا�سع املعلومات حول
الأر�ض الآمنة لال�ستخدام والبقايا امللوثة.
والتو�ضيح ب�شكل �صريح �أن وثائق الت�سليم ال
ت�شكل الأدلة القانونية مللكية الأر�ض.
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�إجراء درا�سة تقييمية ملا بعد التطهري لتحديد ما �إذا كان يتم ا�ستخدام الأر�ض امل�سلمة على
النحو املن�شود والتحقق مما �إذا كان امل�ستفيدون يواجهون ق�ضايا متعلقة بالأر�ض مثل النزاعات
واال�ستيالء على الأر�ض ،ونزع امللكية ،وغريها من �أبعاد مماثلة

من دون �إجراء درا�سة تقييمية ملا بعد
التطهري ،من ال�صعب حتديد ما �إذا كان:
امل�ستفيدون ي�ستخدمون الأر�ض على النحو
املن�شود �أو �إن كانوا بحاجة �إىل امل�ساعدة
ال�ستخدام الأر�ض بطريقة منتجة مثل
الأدوات والتدريب واملدخالت �إلخ و�إن كانوا
يواجهون �أية ق�ضايا متعلقة بالأر�ض.

ت�ساعد امل�سوحات التي �أجريت بعد عدة
�أ�شهر من ت�سليم الأر�ض �إىل املجتمعات على
تقييم فعالية وكفاءة التخطيط للأعمال
املتعلقة بالألغام وحتديد الأولويات وعمليات
التنفيذ ،ف� ً
ضال عن حتديد ت�أثري ت�سليم
الأر�ض على املجتمعات املت�أثرة .ا�ستخدم
درا�سة تقييمية ملا بعد التطهري ملعرفة
كيفية تغري الأر�ض قبل وبعد ت�سليمها .هل
تغريت قيم الأر�ض؟ هل مت بيع �أية �أر�ض �أو
اال�ستيالء عليها؟ هل ن�شبت ال�صراعات؟ ما
القيمة التي �أنتجتها الأر�ض امل�سلمة؟

�ضمان �أن التوظيف ال يف�ضل جمموعة على �أخرى

قد يخلق توظيف جمموعات عرقية،
وع�شائرية ودينية و�سيا�سية وجن�سية
حمددة ،ت�صورات ب�أن الأعمال املتعلقة
بالألغام ّ
تف�ضل جمموعة على �أخرى.
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�ضمان �أن �سيا�سة التوظيف و�إجراءاته
مراعية للنوع  /اجلن�س والتنوع ،لتجنب
التمييز يف االنتماء اجلن�سي والعرقي
وال�سيا�سي والديني يف �أية مرحلة من مراحل
العمل :مثل التوظيف والتدريب واملهمات
والأجر والرتقية والف�صل من العمل

ا�ستخدام خربة الأعمال املتعلقة بالألغام لتعزيز ال�سالمة
واحلد من العنف
باالعتماد على اخلربة املكت�س ��بة يف جمموعة من ال�س ��ياقات املت�أثرة بال�ص ��راع ،ت�س ��تخدم العديد
م ��ن منظمات الأعمال املتعلقة بالألغام خرباته ��ا التقنية والقدرة على جتاوز الألغام و�/أو خملفات
احل ��رب القابل ��ة لالنفج ��ار ،ومعاجلة التهدي ��دات الوا�س ��عة التي يتعر� ��ض لها الأمن ،على �س ��بيل
املثال ،بوا�س ��طة الأ�س ��لحة ال�صغرية والأ�س ��لحة اخلفيفة والذخرية .وذلك ا�س ��تجابة �إىل حد كبري
لالحتياجات امللمو�س ��ة على �أر�ض الواقع ،والطلبات املبا�ش ��رة للم�س ��اعدة التي قدمتها ال�س ��لطات
الوطنية يف البلدان املت�أثرة.
وتتمو�ض ��ع منظمات الأعمال املتعلقة بالألغام ب�ش ��كل جيد ملواجهة الق�ض ��ايا الأمنية الوا�سعة نظر ًا
خلربتها يف الأ�س ��لحة والذخائر .كما �أنها قادرة على العمل يف �س ��ياقات غري م�س ��تقرة� ،إىل جانب
اجله ��ات الأمنية مثل ال�ش ��رطة واجلي�ش .وبا�س ��تخدام خربتهم من تنفيذ برام ��ج الأعمال املتعلقة
بالألغام� ،أ�ص ��بح العديد من امل�ش ��غلني قادرين على �إقامة عالقات عمل جيدة مع ال�س ��لطات ،التي
�ساعدت على ت�سهيل �إن�شاء الربامج التي تعالج التحديات الأمنية على نطاق وا�سع.16

جمع الأ�سلحة اخلفيفة (  MAGبوروندي)
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بع�ض الأمثلة على جمموعة من الربامج التي يتم تنفيذها:
•  جمموعة الأ�س ��لحة ال�ص ��غرية واخلفيفة و�أن�ش ��طة التدمري التي قد ت�ش ��كل جزء ًا من اجلهود
لنزع ال�س�ل�اح والت�س ��ريح و�إعادة الإدماج يف البلد .وتعمل العديد م ��ن املنظمات (املنظمات
غري احلكومية والأمم املتحدة والوكاالت املتعددة الأطراف) مع ال�ش ��رطة والقوات امل�س ��لحة
الوطنية لتطوير القدرات الوطنية بهدف جمع الأ�سلحة التي مت حتويلها من خالل برامج نزع
ال�س�ل�اح والت�س ��ريح و�إعادة الإدماج �أو العمليات الإجرامية ،وتدمريها ب�أمان عرب ا�ستخدام
املعدات املتنقلة �أو من خالل مرافق تدمري الأ�س ��لحة .17ويتم �أي�ض� � ًا توفري بع�ض امل�ساعدة يف
تطوير �سجالت الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة والتخزين و�إدارة م�ستودعات الأ�سلحة.
•  برام ��ج الأم ��ن امل ��ادي و�إدارة املخزونات التي تنطوي ع ��ادة على عدة عنا�ص ��ر وهي :تطوير
املعاي�ي�ر الوطني ��ة؛ وتعزيز القدرة عل ��ى �إدارة الذخ�ي�رة؛ والتدمري الآمن للذخ�ي�رة الزائدة
واملتحللة وغري امل�ستقرة والفائ�ض �أو الأ�سلحة ال�ضارة وبناء �أو جتديد خمازن �إدارة الذخرية
وم�ستودعات الأ�سلحة.18
•  حم�ل�ات التوعي ��ة مبخاط ��ر الأ�س ��لحة ال�ص ��غرية واخلفيفة عرب و�س ��ائل الإع�ل�ام واملدار�س
وم�ؤ�س�س ��ات املجتمع بهدف تعزيز الوعي حول خماطر الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة وال�سلوك
املغ ّلف باملخاطر .19ويف بع�ض ال�سياقات ،مثل ال�صومال ،ت�شمل حمالت التوعية �أي�ض ًا �إي�صال
الر�سائل حول كيفية تخزين الأ�سلحة ال�شخ�صية والذخرية ب�أمان.
•  برامج �سالمة املجتمع التي تنطوي على تطوير خطط �سالمة املجتمع بالتعاون مع املجتمعات
املت أ�ث ��رة بالن ��زاع يف ال�س ��ياقات الريفي ��ة واملدني ��ة .وتوفري جمموع ��ة من الأن�ش ��طة التي مت
حتديدها ك�أولويات من قبل املجتمعات وال�سلطات املحلية اخلطط الوطنية ،مثل :تعليم �إدارة
النزاعات ،والتوعية مبخاطر الأ�س ��لحة ال�ص ��غرية واخلفيفة ،واالجتماعات احلوارية وتعزيز
التعاون مع مز ّودي الأمن ،وتنمية قدرات املجتمع وامل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية.20
يف العدي ��د م ��ن الدول املت�أث ��رة بالألغام �أو خملفات احل ��روب القابلة لالنفجار� ،س ��اهمت الأعمال
املتعلقة بالألغام يف بناء ال�س�ل�ام وبرامج نزع ال�س�ل�اح والت�س ��ريح و�إعادة الإدماج من خالل توفري
التدريب والعمل امل�س ��تقر للمقاتلني ال�سابقني امل�سرحني .على �س ��بيل املثال ،الدرو�س امل�ستفادة من
�أفغان�ستان ت�شري �إىل �أنه من خالل تدريب املقاتلني ال�سابقني يف الأعمال املتعلقة بالألغام وتزويدهم
بخيارات العمل البديلة ،ي�صبحون �أقل عر�ضة للعودة �إىل ال�صراع امل�سلح.21
أ�م ��ا جه ��ود الأعم ��ال املتعلقة بالألغام الت ��ي تعزز من قدرة ال�ش ��رطة واجلي�ش يف الأعم ��ال املتعلقة
بالألغام ،ف�ض�ل ً�ا عن �إدارة �سالمة الذخائر وال�سيطرة على الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة ،فت�ساهم
يف جهود وا�سعة النطاق لإ�صالح قطاع الأمن يف البلدان املت�أثرة.
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ويف الوق ��ت الذي ت�ش ��رك في ��ه الأعمال املتعلق ��ة بالألغام اجلي�ش �أو ال�ش ��رطة يف العم ��ل �إىل جانب
اجله ��ات املدنية الفاعلة مثل ال ��وكاالت الدولية ووكاالت الأمم املتح ��دة واملنظمات غري احلكومية
وال�ش ��ركات امل�ش ��غلة التجارية ،ميكن لهذه الربامج �أن ت�س ��اعد على ا�س ��تعادة الثقة مبزودي الأمن
وبالدولة ككل.

تعليقات ختامية
  -1العودة �إىل الر�س ��م  ،5هند�س ��ة الأعمال املتعلقة بالألغام :اجلهات الفاعلة ،احللبات والروابط يف الف�ص ��ل الرابع� ،إدارة
برامج الأعمال املتعلقة بالألغام.
  -2ي�ش�ي�ر االلتزام يف هذا ال�س ��ياق �إىل ا�س ��تعداد احلكومة لتوليّ امللكية الوطنية لربنامج الأعمال املتعلقة بالألغام ،وتقدمي
اخلدمات املطلوبة لهذه الأعمال.
  -3ت�ش�ي�ر املخرجات يف هذا ال�س ��ياق �إىل املواد ،وال�س ��لع واخلدم ��ات الر�أ�س ��مالية الناجتة عن مداخ�ل�ات الأعمال املتعلقة
بالألغام ،وم�س ��احة الأر�ض امل�س� � ّلمة بالكم .2وت�شري احل�ص ��ائل �إىل الآثار املحتملة �أواملحققة الق�صرية �أو الطويلة الأمد
ملداخالت املخرجات .تت�صل احل�صائل «بفعالية» املداخالت.
»  -4مرك ��ز جنيف الدويل لأن�ش ��طة �إزالة الألغ ��ام للأغرا�ض الإن�س ��انية»( )2010ربط الأعمال املتعلق ��ة بالألغام والتنمية.
املبادئ التوجيهية لل�سيا�س ��ة وتطوير الربنامجLinking Mine Action and Development. Guidelines for Policy and -
( Programme Developmentعلى الإنرتنت) .متوفر على ( http://www.gichd.org/اطلع عليه يف عام .)2013
  -5العودة �إىل الف�صل ال�سابع ،االت�صال باملجتمع املحلي  2.2.3للتعمق يف م�سالة االت�صال باملجتمع املحلي.
  -6للتعمق مب�س ��الة و�ض ��ع الأولويات ،العودة �إىل جمموعة املوجزات املعدة من «مركز جنيف الدويل لأن�ش ��طة �إزالة الألغام
للأغرا�ض الإن�سانية» حول و�ضع الأولويات يف الأعمال املتعلقة بالألغام.
  -7مت حتديد امل�ستوى املقبول من الأخطار يف املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام  01.10على �أن «اخلطر ُيقبل يف
�سياق معينّ بنا ًء على القيم احلالية للمجتمع».
  -8اجلن�سني وبرنامج الأعمال املتعلقة بالألغام و»مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» ()2013
ت�سليم الأر�ض املحررة :الإجراءات امل�شرتكة واملمار�سات اجل ّيدةHandover of released land: Common Procedures -
( - and Good Pacticesعلى الإنرتنت) .متوفر على ( http://www.gichd.org/اطلع عليه يف عام .)2013
«  -9مركز جنيف الدويل لأن�ش ��طة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�س ��انية» (كانون الأول(دي�س ��مرب)  )2011دليل مرجعي حول
امل�سح االجتماعي -االقت�صادي(Sourcebook on Socio-Economic Survey -على الإنرتنت) .متوفر على http://www.
( gichd.org/اطلع عليه يف )2013
  -10على �سبيل املثال ،العودة �إىل م�سوحات الألغام الأر�ضية و�سبل العي�ش التي �أجريت يف �أفغان�ستان واليمن من قبل «مركز
جني ��ف الدويل لأن�ش ��طة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�س ��انية» بالتعاون م ��ع املراكز الوطنية اليمني ��ة واليمنية للأعمال
املتعلقة بالألغام.
  -11ت�س ��اعد التوعي ��ة بالأخط ��ار على معاجلة ال�س ��لوك العايل اخلط ��ورة .ولكن يف املجتمعات امل�س ��تقرة حي ��ث تقدم بع�ض
املجموع ��ات عل ��ى �س ��لوك عايل اخلطورة ك�ض ��رورة للعي� ��ش ،ال بد من م�ش ��اركة �أي معلوم ��ة حول هذه الت�ص ��رفات مع
املنظمات غري احلكومية التي ب�إمكانها تقدمي ا�سرتاتيجيات بديلة للبقاء على قيد احلياة .ويف خالل التوعية للحد من
حلول بديلة �آمنة و�سلوك �آخر للحد من املخاطر تتنا�سب وال�سياق الراهن.
�أخطار يتم البحث يف ٍ
  -12مث ��ا ًال على ذلك :دائرة الأمم املتح ��دة للإجراءات املتعلقة بالألغام ( )2010الأمم املتح ��دة مبادئ اجلندر التوجيهية
لربامج الأعمال املتعلقة بالألغام .Gender Guidelines for Mine Action Programme -
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-13
-14

-15

-16

-17
-18

-19
-20
-21

 ت�ش � ّ�جع املعايري الدولية للإجراءات املتعلقة بالألغام  5.10حول �إدارة املعلومات على جمع البيانات التي ت�صنف ح�سب
اجلندر وال�سن.
 مت تطوير �إطار �سيا�س ��ة «ال للأذى» يف �أوائل الت�س ��عينات من قبل العديد من املنظم ��ات غري احلكومية الدولية واملحلية
املهتم ��ة بالنظ ��ر يف كيفية تفاعل امل�س ��اعدة املقدمة يف �إطار النزاع مع النزاعات بعينها .ومت العمل على هذه ال�سيا�س ��ة
مل�ساعدة املنظمات غري احلكومية بتوفري امل�ساعدة على �أن تفهم بال�شكل الأف�ضل البيئات النزاعية حيث تعمل ،وبتقدمي
امل�س ��اعدة بطرق ت�ض ��من نتائج �أف�ض ��ل .العودة �إىل م�ش ��اريع التعلم التعاوين (�.)2004إطار �سيا�سة «ال للأذى» لتحليل
ت�أثري امل�س ��اعدة على النزاع :كتي ��بCollaborative Learning Projects(2004). The ‘Do No Harm’ Framework for -
.Analyzing the Impact of Assistance on Conflict: A Handbook
ّ
 لالطالع على توجيهات مف�ص ��لة ،العودة �إىل «مركز جنيف الدويل لأن�ش ��طة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» والأمم
املتح ��دة -املوئ ��ل ( )2012الأعم ��ال املتعلقة بالألغ ��ام وحقوق ملكية الأرا�ض ��ي .الأ�س ��ئلة املطروحة بك�ث�رة للمنظمات
املعني ��ة بالأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغ ��امMine action and land rights. Frequently Asked Questions for Mine Action -
.Organisations
تو�س ��ع مهمة البعث ��ة �أو تلبية
 ناي ��دو�� � ،س .وميل ��ي� ،أ( )Naidoo, S. and Mulli, A.( .كان ��ون الأول(دي�س ��مرب) ّ )2012
احتياج ��ات �أمنية �أو�س ��ع؟ دعم الأعمال املتعلقة بالألغام للحد من العنف امل�س ��لح .موجز ال�سيا�س ��ة اخلا�ص ��ة ب»مركز
جني ��ف الدويل لأن�ش ��طة �إزال ��ة الألغ ��ام للأغرا� ��ض الإن�س ��انية»Mission Creep or Responding to Wider Security -
 eduction GICHD Policy Brief.Needs? Mine action support for Armed Violence R
 مث ��ا ًال عل ��ى ذل ��ك :ناي ��دو�� � ،س .وميل ��ي� ،أ )2012( )Naidoo, S. and Mulli, A.( .منظمة الدول الأمريكية للأ�س ��لحة
ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة وبرنامج تدمري الذخائر ،غواتيماال :درا�سة حالة حول الأعمال املتعلقة بالألغام واحلد من
العنف امل�سلح( .لي�ست �إفرادية وال �إفرادية).
 مث ��ا ًال عل ��ى ذلك :ناي ��دو� ،س .وميل ��ي� ،أ )2012( )Naidoo, S. and Mulli, A.( .الأمن امل ��ادي وبرنامج �إدارة املخزون
اخلا�ص الفريق اال�ست�ش ��اري املعني بالألغام ،بوروندي :درا�س ��ة حول الأعمال املتعلقة بالألغام واحلد من العنف امل�سلح؛
نايدو� ،س()2012الأمن املادي وبرنامج �إدارة املخزون اخلا�ص دائرة الأمم املتحدة للإجراءات املتعلقة بالألغام ،كوت
ديفوار :درا�سة �أفرادية حول الأعمال املتعلقة بالألغام واحلد من العنف امل�سلح.
 مث ��ا ًال عل ��ى ذلك :نايدو� ،س .وميل ��ي� ،أ)2012( )Naidoo, S. and Mulli, A.( .حملة املنظمة الدولية للمعوقني للتوعية
مبخاطر الأ�س ��لحة ال�ص ��غرية والأ�س ��لحة اخلفيفة يف ليبيا :درا�س ��ة �أفرادية ح ��ول الأعمال املتعلق ��ة بالألغام واحلد من
العنف امل�سلح.
 ناي ��دو� ،س )2012( )Naidoo, S.( .امل�ش ��روع الأمني اخلا�ص باملجموعة الدامناركية لإزالة الألغام� ،أر�ض ال�ص ��ومال:
درا�س ��ة حول الأعمال املتعلقة بالألغام واحلد من العنف امل�س ��لح؛ نايدو� ،س( )2012امل�شروع الأمني اخلا�ص باملجموعة
الدامناركية لإزالة الألغام� ،أوغندا :درا�سة �أفرادية حول الأعمال املتعلقة بالألغام واحلد من العنف امل�سلح.
 �س ��امويل ه ��ال ( )Samuel Hallللإ�ست�ش ��ارات («مرك ��ز جنيف الدويل لأن�ش ��طة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�س ��انية»)
برنامج منظمة هالو تر�س ��ت لإعادة �إدماج املحاربني ال�س ��ابقني يف �أعمال �إزالة الألغام ،دعم الأعمال املتعلقة بالألغام
للحد من العنف امل�سلح� .أفغان�ستان:درا�سة �أفرادية حول الأعمال املتعلقة بالألغام واحلد من العنف امل�سلح.
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الف�صل الرابع� -إدارة برامج الأعمال املتعلقة بالألغام
اجلندر والتنوع
•  اجلن�س�ي�ن وبرنامج الأعمال املتعلقة بالألغام ( )2013توظيف مراع لالعتبارات اجلن�سانية والتدريب على

الأعم ��ال املتعلقة بالألغام :املبادئ التوجيهيةGender- Sensitive Recruitment and Training in -
( Mine Action: Guidelinesعل ��ى الإنرتنت) .متوفر عل ��ى( http://www.gmap.ch/ :اطلع عليه يف

•

•
•

•

•

 15متوز(يوليو) )2013
 اجلن�س�ي�ن وبرنام ��ج الأعمال املتعلق ��ة بالألغام و»مرك ��ز جنيف الدويل لأن�ش ��طة �إزالة الألغ ��ام للأغرا�ض
الإن�س ��انية» ( )2013ت�س ��ليم الأر�ض املحررة :الإجراءات امل�شرتكة واملمار�س ��ات اجل ّيدةHandover of -
( - released land: Common Procedures and Good Pacticesعلى الإنرتنت) .متوفر على http://
( www.gichd.org/اطلع عليه يف  15متوز(يوليو) )2013
 اجلن�س�ي�ن وبرنام ��ج الأعم ��ال املتعلق ��ة بالألغام ،احلمل ��ة ال�سوي�س ��رية حلظر اللغ ��ام الأر�ض ��ية ()2008
اجلن�سني والألغام الأر�ضية -من املفهوم �إىل املمار�سةGender and Landmines- from Concept to -
(Practiceعلى الإنرتنت) .متوفر على ( http://www.gmap.ch/اطلع عليه يف  15متوز(يوليو) )2013
 «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» (كانون الأول /دي�سمرب  )2012اجلن�سني
وو�ض ��ع الأولوية يف الأعمال املتعلقة بالألغام :موجز العدد حول وو�ض ��ع «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة
الألغام للأغرا�ض الإن�س ��انية» للأولوية يف الأعمال املتعلقة بالألغامGender and Priority-Setting in -
( Mine Action: GICHD Priority- Setting in Mine Action Issue Briefعل ��ى الإنرتن ��ت) .متوفر
على ( http://www.gichd.org /اطلع عليه يف  15متوز(يوليو) )2013
 الفري ��ق العامل الفرعي املعني باجلن�س�ي�ن التابع للجنة الدائمة امل�ش�ت�ركة بني الوكاالت ،مركز فين�ش ��تاين
الدويل ،جامعة تافت�س ،بو�سطن ( )2011ت�صنيف البيانات املتعلقة باجلندر وال�سن يف الأعمال الإن�سانية-
( Sex and Age Disaggregated Data in Humanitarian Actionعلى الإنرتنت) .متوفر على http://
( ochanet.unocha.org/اطلع عليه يف  16متوز(يوليو) )2013
تعطي هذه الدرا�س ��ة تقييم ًا نقدي ًا حول مدى جمع وا�ستخدام البيانات امل�صنفة ح�سب اجلندر وال�سن من
قبل الكتل بهدف �إبالغ الربجمة ،كما وتقدم التو�صيات حول كيفية ا�ستعمالها.
 الفريق العامل الفرعي املعني باجلن�س�ي�ن التابع للجنة الدائمة امل�ش�ت�ركة بني الوكاالت ( )2011الأداة امل�س ��تخدمة
كم�ؤ�ش ��ر امل�س ��اواة بني اجلن�س�ي�ن (على الإنرتنت) .متوفر عل ��ى http://www.humanitarianresponse.
( info/اطلع عليه يف 16متوز(يوليو) .)2013
ت�س ��اهم هذه الأداة بتحديد ،على مقيا�س  ،2-0ما �إذا كان امل�ش ��روع الإن�س ��اين م�ص ��مم ّا بطريقة ت�ضمن
ا�ستفادة الن�ساء /البنات والرجال /ال�صبية على ح ّد �سواء منه �أو تظهر م�ساواة بني اجلن�سني ب�أي طريق ٍة
�أخرى.
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الف�صل ال�سابع -التوعية مبخاطر الألغام
•

•
•
•

•
•

 «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» /اجلن�سني وبرنامج الأعمال املتعلقة
بالألغام ( )2013ت�سليم الأر�ض املحررة :الإجراءات امل�شرتكة واملمار�سات اجل ّيدةHandover of -
( - released land: Common Procedures and Good Pacticesعلى الإنرتنت) .متوفر على
( http://www.gichd.org/اطلع عليه يف  24حزيران(يونيو) .)2013
 «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» (كانون الأول(دي�سمرب)  )2011دليل
مرجعي حول امل�سح االجتماعي -االقت�صادي(Sourcebook on Socio-Economic Survey -على
الإنرتنت) .متوفر على ( http://www.gichd.org/اطلع عليه يف  24حزيران(يونيو) .)2013
 الأمم املتحدة (�آذار(مار�س)  )2010مبادئ اجلندر التوجيهية برامج الأعمال املتعلقة بالألغام -
( Gender Guidelines for Mine Action Programmeعلى الإنرتنت) .متوفر على http://www.
( mineaction.orgاطلع عليه يف  25حزيران(يونيو) .)2013
 «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» (ت�شرين الثاين(نوفمرب) )2009
املعايري الدولية اخلا�صة بالأعمال املتعلقة بالألغام للتوعية مبخاطر هذه الألغام .دليل التدريبات-
( International Mine Action Standards for Mine Risk Education. Training Manualعلى
الإنرتنت) .متوفر على ( http://www.gichd.org/اطلع عليه يف  25حزيران(يونيو) .)2013
 «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية»( )2008التوعية باملخاطر ،دليل �إدارة
امل�شروع(Risk Education, A Project Management Guide -على الإنرتنت) .متوفر على http://
( www.gichd.org/اطلع عليه يف  25حزيران(يونيو) .)2013
 اجلن�سني وبرنامج الأعمال املتعلقة بالألغام.www.gmap.ch .

الف�صل التا�سع -الأعمال املتعلقة بالألغام ،الأمن والتطور
•

 املجموعة الدامناركية لإزالة الألغام (ت�شرين الثاين(نوفمرب)  )2012ر�صد الآثار :املقدمة – Impact
(Monitoring: An Introductionعلى الإنرتنت) .متوفر على http://www.danishdemininggroup.
( dk/اطلع عليه يف  19متوز(يوليو) .)2013

•

 املجموعة الدامناركية لإزالة الألغام (حزيران(يونيو)  )2012م�شروع احلد من العنف امل�سلح Armed -
(Violence Reduction Frameworkعلى الإنرتنت) .الن�سخة  -3متوفر على http://www.
( danishdemininggroup.dk/اطلع عليه يف  19متوز(يوليو) .)2013

•  �إيفي�س ،بول ( )2011( )Eavis, Paulالعمل ملناه�ضة العنف :ممار�سات واعدة للحد من العنف امل�سلح
ومنعه ،الأمانة العامة لإعالن جنيفWorking Against Violence: Promising Practices in -
 .Armed Violence Reduction and Preventionمتوفر على http://www.genevadeclaration.
( org/اطلع عليه يف  18ت�شرين الأول(�أكتوبر) .)2013
•  الأمانة العامة لإعالن جنيف ( )2011العبء العاملي للعنف امل�سلح Global Burden of Armed -
(Violenceعلى الإنرتنت) .متوفر على http://www.genevadeclaration.org/measurability/
( global-burden-of-armed-violence.htmlاطلع عليه يف  19متوز(يوليو) .)2013
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•  «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية»( )2010ربط الأعمال املتعلقة بالألغام

والتنمية .املبادئ التوجيهية لل�سيا�سة وتطوير الربنامجLinking Mine Action and Development. -
(Guidelines for Policy and Programme Developmentعلى الإنرتنت) .متوفر على http://
(( www.gichd.org/اطلع عليه يف  19متوز(يوليو) )2013

•  «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» (ت�شرين الثاين(نوفمرب) :)2011

•

•

•

•
•

موجز العدد حول وو�ضع الأولوية يف الأعمال املتعلقة بالألغامPriority-Setting in Mine Action: -
( Priority- Setting in Mine Action Issue Briefعلى الإنرتنت) .متوفر على http://www.gichd.
( org /اطلع عليه يف  19متوز(يوليو) )2013

 «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» والأمم املتحدة -املوئل ()2012
الأعمال املتعلقة بالألغام وحقوق ملكية الأرا�ضي .الأ�سئلة املطروحة بكرثة للمنظمات املعنية بالأعمال
املتعلقة بالألغامMine action and land rights. Frequently Asked Questions for Mine -
(Action Organisationsعلى الإنرتنت) .متوفر على ( http://www.gichd.org /اطلع عليه يف 19
متوز(يوليو) )2013
 «مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» (كانون الأول /دي�سمرب  )2010الألغام
الأر�ضية وحقوق ملكية الأرا�ضي يف �سياق النزاع .موجز ال�سيا�سة اخلا�ص ب»مركز جنيف الدويل لأن�شطة
�إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية»Landmines and land rights in conflict-affected contexts. -
( GICHD Policy Briefعلى الإنرتنت) .متوفر على ( / http://www.gichd.orgاطلع عليه يف 19
متوز(يوليو) )2013
 اجلن�سني وبرنامج الأعمال املتعلقة بالألغام و»مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض
الإن�سانية» ( )2013ت�سليم الأر�ض املحررة :الإجراءات امل�شرتكة واملمار�سات اجل ّيدةHandover of -
( - released land: Common Procedures and Good Pacticesعلى الإنرتنت) .متوفر على http://
( www.gichd.org/اطلع عليه يف  19متوز(يوليو) )2013
 اجلن�سني وبرنامج الأعمال املتعلقة بالألغام ،احلملة ال�سوي�سرية حلظر الألغام الأر�ضية ()2008
اجلن�سني والألغام الأر�ضية -من املفهوم �إىل املمار�سةGender and Landmines- from Concept to -
(Practiceعلى الإنرتنت) .متوفر على ( http://www.gmap.ch/اطلع عليه يف  19متوز(يوليو) )2013
 �سامويل هال ( )Samuel Hallلال�ست�شارات («مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض
الإن�سانية») برنامج منظمة هالو تر�ست لإعادة �إدماج املحاربني ال�سابقني يف �أعمال �إزالة الألغام،
دعم الأعمال املتعلقة بالألغام للحد من العنف امل�سلح� .أفغان�ستان -درا�سة �أفرادية HALO Trust’s -
Reintegration of Former Combatants into Demining, Mine ActionSupport for Armed
(Violence Reduction. Afghanistan – Case Studyعلى الإنرتنت) .متوفر على http://www.
( gmap.ch/اطلع عليه يف  19متوز(يوليو) )2013

تو�سع مهمة
•  نايدو� ،س .وميلي� ،أ( )Naidoo, S. and Mulli, A.( .كانون الأول(دي�سمرب) ّ )2012
البعثة �أو تلبية احتياجات �أمنية �أو�سع؟ دعم الأعمال املتعلقة بالألغام للحد من العنف امل�سلح .موجز
ال�سيا�سة اخلا�صة ب»مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية»Mission Creep -
or Responding to Wider Security Needs? Mine action support for Armed Violence

(Reduction GICHD Policy Briefعلى الإنرتنت) .متوفر على (http://www.gmap.ch/اطلع عليه
يف  19متوز(يوليو) )2013
•  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ( )2009احلد من العنف امل�سلح� :إتاحة التنمية-
 – .Armed Violence Reduction: Enabling Developmentمتوفر على http://www.
keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/ development/armed-violence-

( reduction_9789264060173-en#page3اطلع عليه يف  18ت�شرين الأول(�أكتوبر) )2013
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•  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ( )2011اال�ستثمار يف الأمن :التقييم العاملي ملبادرات
احلد من العنف امل�سلحInvesting in Security: A Global Assessment of Armed Violence -
 .Reduction Initiativesمتوفر على ( http://www.oecd.org/dac/incaf/48927716.pdfاطلع عليه
يف  18ت�شرين الأول(�أكتوبر) .)2013
•  باتر�سون،ت .وفيليبينو� ،إي�( )Paterson, T. and Filippino, E.( .شباط /فرباير  )2006الدرب نحو
الأعمال املتعلقة بالألغام والتنمية :دورة حياة الأعمال املتعلقة بالألغام .جملة خملفات احلرب القابلة
لالنفجار والأعمال املتعلقة بالألغام (على الإنرتنت) العدد The Road to Mine Action and -9.2
Development: The Life cycle Perspective of Mine Action. The Journal of ERW and
 -Mine Action (online). Issue 9.2متوفر على http://maic.jmu.edu/journal/9.2/feature/
( paterson/paterson.htmاطلع علية يف  10متوز(يوليو) .2010
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تعود جميع حقوق طبع ال�صور ون�شرها لـ«مركز جنيف الدويل لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية» ،با�ستثناء ال�صور
التالية:
�ص :20 – 15 .متحف احلرب الإمرباطوري يف لندن
�ص :65 .االئتالف املناه�ض للقنابل العنقودية
�ص :111 .اجلن�سني وبرنامج الأعمال املتعلقة بالألغام
�ص :124 .هيئة الإذاعة الربيطانية -بي بي �سي
�ص :132 .منظمة هالو تر�ست
�ص :134 .مركز تن�سيق الأعمال املتعلقة بالألغام يف �أفغان�ستان
�ص :138 .املنظمة الرنويجية للم�ساعدة ال�شعبية
�ص� :154-155 –167 .شان مورهاو�س ()Sean Moorhouse
�ص :181 .جوهان �سولبارغ ()Johan Solberg
�ص :211 .جويل كالفو ))Julie Claveau
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