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تتطلّب مساعدة الضّ حايا رؤي ًة بعيدة املدى ،ومشاركة مجموع ٍة من الجهات املعنية
التي تتح ّمل مسؤول ّيات رئيسة تختلف عن تلك التي تتح ّملها جهات مسؤولة عن
أوج ٍه أخرى من إجراءات األعامل املتعلقة باأللغام.

بيد أ ّن هيكل ّيات األعامل املتعلقة باأللغام تؤ ّدي دو ًرا ها ًّما يف تعزيز تطبيق
املبادئ املندرجة يف املواثيق األساس ّية للقانون اإلنساين ال ّدويل ودعمه،
وااللتزام بسياسة األمم املتّحدة املتعلّقة مبساعدة الضّ حايا.
يهدف هذا املنشور إىل رشح ال ّدور املم ّيز الذي ميكن أن تضطلع به هيكل ّيات
األعامل املتعلقة باأللغام يف إدماج مساعدة الضّ حايا يف أطر أشمل .ويُش ِعل
السلطات الوطن ّية املعن ّية
ات ّخاذ هذه الخطوة شمعة األمل يف استفادة ّ
باألعامل املتعلقة باأللغام ومستشاري األمم املتّحدة والحكومات الرشيكة
تحسن فهم أنواع التد ّخل األكرث مالءمة وتأث ًريا .ويكتيس هذا األمر
من ّ
أهم ّية أكرب ملالمسته تحقيق استدامة الجهود بعد انتهاء أنشطة إزالة األلغام
ألغراض إنسان ّية.
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دور األعمال املتعلقة باأللغام في مساعدة الضحايا
ات ّفاق ّية حظر األلغام املضادّة لألفراد ،والربوتوكول الخامس الت ّفاق ّية حظر أو تقييد استعامل أسلحة تقليديّة مع ّينة ،واالتّفاق ّية
كل ما يتعلّق مبساعدة الضّ حايا هو جز ٌء ال يتج ّزأ من األعامل
بشأن الذّخائر العنقوديّة .وبذلك ،ات ّضح منذ أواخر التّسعينيات أ ّن ّ
املتعلقة باأللغام .وتعترب األمم املتّحدة مساعدة الضّ حايا واحدة من “خمس مجموعات أنشطة متكاملة” “تهدف إىل التخفيف
من األثر االجتامعي واالقتصادي والبيئي لأللغام األرض ّية و(غريها من) مخلفات الحرب القابلة لإلنفجار“.1
يف الواقع ،إ ّن اإليفاء بإلتزام األعامل املتعلقة بااللغام وغريه من الوعود املبيّنة يف املواثيق القانونيّة الدّوليّة التي تتحدّث عن
االلتزام “بإنهاء املعاناة” التي تسبّبها األلغام األرضيّة أو غريها من مخلفات الحرب القابلة لإلنفجار يعني فهم الجهات املعنية
ألهدافها ال ّنهائ ّية ،والتمييز بني املسؤول ّيات املختلفة املناطة بكل جهة من الجهات املذكورة يف سبيل الوصول إىل هذه األهداف.
أ ّما الوضع ال ّنهايئ الذي تسعى إىل تحقيقه بعض أوجه األعامل املتعلقة بااللغام فهو مبارش وواضح ،ال سيام بالنسبة إىل الدّول
التي انض ّمت إىل ات ّفاقيّة حظر األلغام املضادّة لألفراد أو االتّفاقيّة بشأن الذّخائر العنقوديّة .فبالنسبة لهذه الدّول ،يتمثّل الوضع
كل املناطق التي كانت تعترب يف السابق خطري ًة بسبب وجود ألغام أرضيّة
ال ّنهايئ املتعلّق بنزع األلغام ألهداف إنسانية بعودة ّ
أو ّ
الشك يف وجودها ،إىل حالة تسمح مبامرسة ال ّنشاطات اإلنسان ّية املعتادة فيها .باإلضافة إىل ذلك ،يتمثّل الوضع ال ّنهايئ املتعلّق
كل األلغام املضادة لألفراد أو الذّخائر
الصكوك واملواثيق القانون ّية الدّول ّية ،يف إزالة ّ
بالتخزين ،بالنسبة للدّول التي قبلت هذه ّ
العنقوديّة املخ ّزنة.
أ ّما الوضع ال ّنهايئ املتعلّق مبساعدة الضّ حايا فهو غري محدد .ولكن ،بال ّنسبة لألشخاص الذين فقدوا حياتهم أو عانوا من إصابات
جسديّة أو نفس ّية أو خسارة مادية أو تهميش اجتامعي أو إعاقة حقيق ّية تحول دون وصولهم إىل حقوقهم بفعل استخدام األلغام
منطقي وميكن استقاؤه من القانون الدّويل
أو الذّخائر العنقوديّة أو الذّخائر املتف ّجرة ،فإن الوضع ال ّنهايئ بالنسبة لهؤالء هو
ّ
لحقوق اإلنسان وإن مل تحدده االتّفاقيّة املتعلّقة باألسلحة التّقليديّة .وبذلك تنطوي مه ّمة مساعدة الضّ حايا عىل املشاركة الكاملة
والف ّعالة لضحايا األلغام األرض ّية وغريها من مخلفات الحرب القابلة لإلنفجار يف املجتمع وعىل قدم املساواة مع اآلخرين.
وقد أق ّرت الدّول األطراف يف اتّفاقيّة حظر األلغام املضادّة لألفراد ،والربوتوكول الخامس التّفاقيّة حظر أو تقييد استعامل أسلحة
تقليديّة معيّنة ،واالت ّفاقيّة بشأن الذّخائر العنقوديّة ،برضورة اعتامد مقاربة مبنيّة عىل حقوق اإلنسان .ويفيد استخدام املقاربة
املبن ّية عىل حقوق اإلنسان لتعريف مه ّمة مساعدة الضّ حايا يف تبيان أمرين متعلّقني بامله ّمة وتوزيع املسؤول ّيات بوضو ٍح ال لبس
فيه.
•إ ّن تحقيق امله ّمة التي تتطلّبها مساعدة الضّ حايا تعني النظر من منظار طويل األمد .فحتّى يف البلدان األكرث تط ّو ًرا ،يع ّد
تحقيق مشاركة األفراد كافّة ،ومن ضمنهم ضحايا األلغام ،يف املجتمع وعىل قدم املساواة مع اآلخرين ،مه ّمة طويلة األمد.
وبالتّايل فإن اإلطار ال ّزمني ملفهوم مساعدة الضّ حايا يتخطّى اإلطار ال ّزمني الذي تستغرقه “مجموعات النشاطات املك ّملة”
التي تع ّرفها األمم املتّحدة عىل أنّها تتض ّمن األعامل املتعلقة بااللغام ،عىل غرار أنشطة إزالة األلغام ألغراض إنسانيّة وتدمري
املخزونات.
لكل األفراد مبن فيهم ضحايا األلغام يف املجتمع وعىل قدم املساواة مع اآلخرين يعني
•إ ّن تحقيق املشاركة الكاملة والف ّعالة ّ
إدماج مساعدة الضّ حايا يف سياقات أوسع .وقد أدركت الدّول األطراف يف مواثيق دوليّة مختلفة متعلّقة باألسلحة التّقليديّة
السياسات والخطط واألطر القانونيّة الوطنيّة التي
هذه الفكرة لبعض الوقت وس ّجلت رضورة إدماج مساعدة الضّ حايا يف ّ
والص ّحة وإعادة التّأهيل والخدمات االجتامع ّية والتّعليم والعاملة وحقوق اإلنسان ومسائل ال ّنوع
تعالج مسائل كاإلعاقة ّ
االجتامعي والتنمية والح ّد من الفقر .وبالتايل ،تختلف مجموعة الفاعلني املكلّفني مسؤول ّيات مساعدة الضّ حايا ،ومن ضمنهم
أصحاب املسؤوليات القيادية ،عن مجموعة الفاعلني العاملني يف أوجه أخرى من األعامل املتعلقة بااللغام  ،مثل نزع األلغام
لغايات إنسانيّة وتدمري املخزونات.
ومن األهم ّية مبكان فهم األوجه الفريدة واملختلفة ملساعدة الضّ حايا باملقارنة مع غريها من الجهود املبذولة إلنهاء املعاناة
والسياسة العا ّمة الجيّدة هي
التي تسببها األلغام وغريها ّ
مم تخلّفه الحرب من متف ّجرات إلرساء سياسة عا ّمة جيّدة وتطبيقهاّ .
السياسة التي تتخطّى تحدّيات معيّنة تعرتضها بكفاءة وفعاليّة وبطريقة عادلة ودامجة .كام أ ّن ات ّباع ّسياسة عا ّمة جيّدة يف
ّ
السعي إىل مشاركة ضحايا األلغام وغريها من مخلفات الحرب القابلة لإلنفجار مشارك ًة كاملة وف ّعالة يف املجتمع وعىل قدم
ّ
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اللزمة وتوزيع املسؤول ّيات بطريقة مالمئة.
املساواة مع اآلخرين يعني مراعاة االستدامة املراعاة ّ
تنبثق أهمية االستدامة من املنظور طويل األمد الذي تنطوي عليه مساعدة الضّ حايا .واألمر سيّان بال ّنسبة لتوزيع املسؤوليّات
الذي تنبثق أهميّته من السياقات األوسع التي تندرج فيها مساعدة الضّ حايا .وهذا هو الحال تحديدًا ،من دون الحرص طب ًعا،
السامي لحقوق اإلنسان نايف بيالي “عندما
رصحت مف ّوض األمم املتّحدة ّ
يف ميدان اإلعاقة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد ّ
يصاب ال ّناجون من األلغام وغريها من األجهزة املتف ّجرة بإعاقة ،يندرجون ضمن نطاق اتّفاق ّية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الصادرة عن األمم املتّحدة”.2
ّ
ويعترب سياق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحدًا من األطر األوسع التي يجب إدماج مساعدة الضّ حايا فيها ،وهي تتض ّمن ال ّرعاية
خاصة
الصح ّية وإعادة التّأهيل والخدمات االجتامع ّية والتّعليم والعاملةّ .
مؤسسات حكوم ّية ّ
ّ
ولكل إطار من األطر هذه مجموعة ّ
الص ّحة والتّعليم والشّ ؤون االجتامعيّة .وهذا ما ال ينطبق عىل
تأسست قبل عقو ٍد مضت ،مثل وزارات ّ
به ،غالبًا ما تكون قد ّ
حقل إزالة األلغام ألغراض إنسانيّة الذي مل يتبلور كميدان مامرسة إلّ يف تسعينيات القرن املايض والعقد األ ّول من القرن الواحد
والعرشين .وقد استلزم هذا األمر أن تضطلع هيكل ّيات جديدة مثل سلطات األعامل املتعلقة بااللغام ومراكز األعامل املتعلقة
بكل ما هو مطلوب يف مجال مساعدة الضّ حايا،
بااللغام باملسؤول ّية األوىل يف إزالة األلغام ألغراض إنسان ّية .يف املقابل ،إ ّن القيام ّ
وهو ،كام ذكرنا سابقًا ،ما يجب إدماجه يف أطر أوسع ،ال يتطلّب إرساء هيكليّات أو كيانات جديدة.
أ ّما املسؤوليّات الرئيسة يف مجال مساعدة الضّ حايا ،تب ًعا ألنواع األنشطة التي ينبغي االضطالع بها واألهداف املراد تحقيقها ،فيجب
ٍ
الص ّحة ووزارة العمل ووزارة التّعليم واملجلس الوطني لذوي
أن تبقى مناطة
بكيانات مثل وزارة الشّ ؤون االجتامع ّية ووزارة ّ
السياسة القطاع ّية املتعلّقة مبساعدة الضّ حايا التي صدرت عن األمم املتّحدة
اإلعاقة أو الهيئة الوطن ّية لحقوق اإلنسان .وقد أق ّرت ّ
يف العام  2003بهذه املسألة وشدّدت عىل أ ّن “مراكز األعامل املتعلقة بااللغام غري مص ّممة لتأدية الدّو ٍر ال ّرئيس يف مساعدة
الصالحيّات أو الخربة أو املوارد للقيام بذلك .“3وهذا ما مل ّحت إليه معايري األمم املتّحدة التي توحي بأ ّن
الضّ حايا وال متتلك ّ
السلطات الوطنية لألعامل املتعلقة بااللغام أو مراكز األعامل املتعلقة
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ّ
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بااللغام مع “تغطية نطاق مساعدة الضحايا لضحايا الحوادث األخرى وضحايا األلغام” .
ليست الهيكليّات الوطنية لألعامل املتعلقة بااللغام هي الكيان املناسب لقيادة جهود رعاية سكّان دول ٍة ما وإعادة تأهيلهم
ودمجهم ،إال أنّها تضطلع بدو ٍر داعمٍ يف مساعدة الضّ حايا .ويف حني تشدّد سياسة األمم املتّحدة لعام  2003بشأن نطاق عمل
مراكز األعامل املتعلقة بااللغام يف ما يتعلّق مبساعدة الضّ حايا عىل أ ّن “مراكز األعامل املتعلقة بااللغام ليست مص ّممة للقيادة”
تشري يف الوقت نفسه إىل أنّه بإمكان هذه املراكز/السلطات املساهمة يف مساعدة الضحايا .وميكن لكيانات األعامل املتعلقة
بااللغام أن تساهم بطرقِ عدّة منها:
•ميكن ملراكز األعامل املتعلقة بااللغام أن تقوم بالتوعية حول الوعد امله ّم الذي قطعته الدول تجاه ضحايا األلغام واملتف ّجرات
التي تخلّفها الحرب -وذلك ضمن أجهزة الدّولة ،ومن خالل االنضامم إىل اتّفاقيّة حظر األلغام املضادّة لألفراد ،والربوتوكول
الخامس الت ّفاقيّة حظر أو تقييد استعامل أسلحة تقليديّة معيّنة ،واالت ّفاقيّة بشأن الذّخائر العنقوديّة  -وكيفيّة االلتزام بهذا
الوعد.
•بعد زيادة التوعية ،ميكن لهيكليّات األعامل املتعلقة بااللغام أن تدعم أو ترشع يف عمليّة مشرتكة بني الوزارات لتحديد
السياق األوسع الستجابة الدولة يف مجايل اإلعاقة والتّنمية .وتنعكس هذه
حاجات الضّ حايا وال ّناجني وضامن حقوقهم يف ّ
املقاربة املتعلّقة باإلعاقة يف اسرتاتيج ّية األمم املتحدة لإلجراءات املتعلّقة باأللغام للفرتة .5 2018–2013
•ميكن لربامج األعامل املتعلقة بااللغام أن تستقطب املزيد من االهتامم الدّو ّيل يف مسألة مساعدة ضحايا األلغام وغريها من
البقايا املتف ّجرة التي خلّفتها الحرب وذلك للدعوة إىل إحراز تقدّم تستفيد منه مجموعة أكرب ممن تع ّرضوا لإلصابات و/أو
يعيشون مع إعاقة .وميكن أن يتض ّمن ذلك دعم االنضامم إىل اتّفاق ّية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتطبيقها.
•ميكن لربامج األعامل املتعلقة بااللغام أن تستثمر االهتامم الدّو ّيل بقضيّة األلغام األرضيّة لحشد املوارد وتعميم االستفادة ،ال
عىل الضحايا وال ّناجني من األلغام األرضية وغريها من مخلفات الحرب القابلة لإلنفجار فحسب ،بل أيضً ا عىل عموم ال ّنساء
والصبيان وال ّرجال الذين يعيشون مع إعاقات.
والفتيات ّ
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السياسة القطاع ّية :نطاق عمل مراكز
ّ 3
ومنظامت األعامل املتعلقة بااللغام يف مجال
مساعدة الضّ حايا ،األعامل املتعلقة بااللغام و
التنسيق الف ّعال :سياسة األمم املتّحدة ،دائرة
األمم املتّحدة لألعامل املتعلّقة باأللغام ،أيّار/
مايو .2003
 4امللحق د ،دليل وضع برنامج اإلجراءات
املتعلّقة باأللغام ،املعايري الدّ ول ّية لألعامل
املتعلّقة بااللغام ،02.10 ،الطّبعة األوىل 1 ،آب/
أغسطس ،2007
(معدّ ل يف  3حزيران\يونيو .18 ،)2013
 5اسرتاتيج ّية األمم املتّحدة لألعامل املتعلّقة
باأللغام للفرتة  ،2018-2013األمم املتّحدة،
آذار/مارس .14 ،2013

•ميكن لربامج األعامل املتعلقة بااللغام أن تر ّوج لتنسيق ف ّعال بني ال ّناجني من األلغام األرض ّية واملنظّامت التي متثّلهم واملهت ّمني
الصحيّة والخدمات االجتامعية واإلعاقة.
مبساعدتهم والكيانات الحكومية التي تضطلع باملسؤوليّة ال ّرئيسة يف مجال ال ّرعاية ّ
•ينبغي إدخال البيانات الخاصة بضحايا األلغام ومخلفات الحرب القابلة لإلنفجار التي تجمعها برامج األعامل املتعلقة
والسن ،يف أنظمة معلومات وطن ّية أوسع خاصة مبراقبة اإلصابات واإلعاقات.
بااللغام الوطن ّية وتص ّنفها حسب نوع الجنس ّ
واملؤسسات املعنيّة بعمل قيّمٍ يف مجال مساعدة الضّ حايا
يقوم عدد كبري من برامج األعامل املتعلقة بااللغام والهيكليّات
ّ
وال ّناجني .وعىل ال ّرغم من ذلك ،فإ ّن برامج وهيكل ّيات األعامل املتعلقة بااللغام تدوم لفرت ٍة محدّدة من ال ّزمن يف حني أ ّن الحاجة
إىل تلبية حاجات ال ّناجني وضامن حقوقهم تستم ّر طوال حياتهم .تجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن جهود إزالة األلغام قد
اكتملت ،أو ستكتمل قريبًا ،يف عد ٍد من الدّول األطراف يف اتفاقية حظر األلغام املضادّة لألفراد ،والتي كان لها الفضل يف نجاة عد ٍد
والسلفادور وغينيا بيساو واألردن واملوزمبيق ونيكاراغوا وأوغاندا.
مهمٍ من األفراد .نذكر من بني هذه الدول ألبانيا وبوروندي ّ
وبال ّنظر إىل مكانة برامج وسلطات األعامل املتعلقة بااللغام املحلية يف مجال مساعدة الضحايا وأهم ّية هذه املساعدة لتحقيق
استدامة الجهود ،ميكن اكتساب خربة قيّمة من الجهات التي كانت لها مامرسات جيدة وسليمة يف هذا املضامر .فبتوثيق األمثلة
عن املامرسات الجيدة والسليمة واعتامد الدروس املستقاة يف أماكن أخرى ،عند اإلمكان ،ينتفع ضحايا األلغام ومخلفات الحرب
القابلة لإلنفجار وأفراد آخرون مصابون و/أو يعيشون مع اإلعاقة .هذا وتتسع دائرة االستفادة من توثيق املامرسات الجيدة
تحسن
لتشمل السلطات الوطن ّية لألعامل املتعلقة بااللغام ومستشاري األمم املتّحدة والحكومات الرشيكة التي ستستفيد من ّ
فهم أساليب التدخّل األكرث مالءم ًة وتأث ًريا.
الص ّحة والربامج الوطن ّية لنزع األلغام واملنظّامت غري
وأخ ًريا ،ال بد من التذكري بأن اختالف املسؤول ّيات امللقاة عىل عاتق وزارة ّ
كل هؤالء يف حمل مسؤول ّية تأمني مشاركة ودم ٍج ف ّعالني للناجني وغريهم من
الحكوم ّية أو املم ّولني الّدول ّيني ،ال مينع اشرتاك ّ
ذوي اإلعاقة .ذلك أل ّن ال ّناجني واألفراد اآلخرين املصابني بإعاقة ينظرون إىل وضعهم وحاجاتهم من منظور خاص وفريد .فهم
يستطيعون ،ال بل ينبغي ،أن يكونوا رشكاء ب ّنائني يف شتّى مجاالت مساعدة الضّ حايا والجهود الواسعة النطاق يف مجال االستجابة
يل يف سياق اتّفاق ّية حظر األلغام املضادّة لألفراد ،والربوتوكول الخامس
لحاجات اإلعاقة .إ ّن مبدأ املشاركة والدّمج
ٌ
واضح وج ّ
الت ّفاق ّية حظر أو تقييد استعامل أسلحة تقليديّة مع ّينة ،واالتّفاق ّية بشأن الذّخائر العنقوديّة ،ويعزز هذا املبدأ وجود دول أطراف
كل اتفاقيّة تؤمن مببدأ “ال حل للمسائل املتّصلة بنا إال مبشاركتنا”.
يف ّ
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ومن ضمنهم الناّجني من األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لإلنفجار يف مجاالت تخطيط
األنشطة كلّها وتنسيقها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها.
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وحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد هي
وحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد هي األمانة التي تعمل عىل إرشاف تنفيذ اتفاقية  ١٩٩٧املعنية
بحظر استعامل وتخزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمريها .إن وحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر األلغام
املضادة لألفراد لديها التفويض لتزويد الدول الطرف يف االتفاقية بالدعم الالزم وذلك من خالل القيام مباييل:
•دعم الجهاز املسؤول عن تنفيذ االتفاقية والعاملني فيه،
والسعي إىل تعميمها،
•تأمني املشورة واملساعدة الفنيّة ّ
لكل دول ٍة من الدّول األطراف حول تنفيذ االتفاقية ّ
•التواصل وتوفري املعلومات حول االتّفاقيّة،
•حفظ محارض االجتامعات ال ّرسمية وغري ال ّرسمية املتعلّقة باالت ّفاق ّية،
•االتّصال مبنظامت دول ّية معن ّية تشارك يف مجال عمل االتفاقية والتّنسيق معها.
تكون وحدة دعم تنفيذ االتفاقية مسؤولة مبارشة أمام الدّول األطراف أثناء استضافتها يف مركز جينيف الدّويل ألنشطة
إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ،وهي تتلقّى التّمويل عىل أساس تط ّوعي من الدّول األطراف يف االت ّفاق ّية.
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وحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد
مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية
صندوق بريد 1300
 1211جنيف 1
سويسرا
هاتف +41 (0)22 730 93 11
فاكس +41 (0)22 730 93 62
isu@apminebanconvention.org
www.apminebanconvention.org

