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تتطلّب مساعدة الّضحايا رؤيًة بعيدة املدى، ومشاركة مجموعٍة من الجهات املعنية 

التي تتحّمل مسؤولّيات رئيسة تختلف عن تلك التي تتحّملها جهات مسؤولة عن 

أوجٍه أخرى من إجراءات األعامل املتعلقة باأللغام. 

ا يف تعزيز تطبيق  بيد أّن هيكليّات األعامل املتعلقة باأللغام تؤّدي دوًرا هامًّ

املبادئ املندرجة يف املواثيق األساسيّة للقانون اإلنساين الّدويل ودعمه، 

وااللتزام بسياسة األمم املتّحدة املتعلّقة مبساعدة الّضحايا.  

يهدف هذا املنشور إىل رشح الّدور املميّز الذي ميكن أن تضطلع به هيكليّات 

األعامل املتعلقة باأللغام يف إدماج مساعدة الّضحايا يف أطر أشمل. ويُشِعل 

اتّخاذ هذه الخطوة شمعة األمل يف استفادة الّسلطات الوطنيّة املعنيّة 

باألعامل املتعلقة باأللغام ومستشاري األمم املتّحدة والحكومات الرشيكة 

من تحّسن فهم أنواع التدّخل األكرث مالءمة وتأثريًا. ويكتيس هذا األمر 

أهميّة أكرب ملالمسته تحقيق استدامة الجهود بعد انتهاء أنشطة إزالة األلغام 

ألغراض إنسانيّة. 
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دور األعمال املتعلقة باأللغام في مساعدة الضحايا
اتّفاقيّة حظر األلغام املضاّدة لألفراد، والربوتوكول الخامس التّفاقيّة حظر أو تقييد استعامل أسلحة تقليديّة معيّنة، واالتّفاقيّة 

بشأن الّذخائر العنقوديّة. وبذلك، اتّضح منذ أواخر التّسعينيات أّن كّل ما يتعلّق مبساعدة الّضحايا هو جزٌء ال يتجزّأ من األعامل 

املتعلقة باأللغام. وتعترب األمم املتّحدة مساعدة الّضحايا واحدة من “خمس مجموعات أنشطة متكاملة” “تهدف إىل التخفيف 

من األثر االجتامعي واالقتصادي والبيئي لأللغام األرضيّة و)غريها من( مخلفات الحرب القابلة لإلنفجار“1.

يف الواقع، إّن اإليفاء بإلتزام األعامل املتعلقة بااللغام وغريه من الوعود املبيّنة يف املواثيق القانونيّة الّدوليّة التي تتحّدث عن 

االلتزام “بإنهاء املعاناة” التي تسبّبها األلغام األرضيّة أو غريها من مخلفات الحرب القابلة لإلنفجار يعني فهم الجهات املعنية 

ألهدافها الّنهائيّة، والتمييز بني املسؤوليّات املختلفة املناطة بكل جهة من الجهات املذكورة يف سبيل الوصول إىل هذه األهداف. 

أّما الوضع الّنهايئ الذي تسعى إىل تحقيقه بعض أوجه األعامل املتعلقة بااللغام  فهو مبارش وواضح، ال سيام بالنسبة إىل الّدول 

التي انضّمت إىل اتّفاقيّة حظر األلغام املضاّدة لألفراد أو االتّفاقيّة بشأن الّذخائر العنقوديّة. فبالنسبة لهذه الّدول، يتمثّل الوضع 

الّنهايئ املتعلّق بنزع األلغام ألهداف إنسانية بعودة كّل املناطق التي كانت تعترب يف السابق خطريًة بسبب وجود ألغام أرضيّة 

أو الشّك يف وجودها، إىل حالة تسمح مبامرسة الّنشاطات اإلنسانيّة املعتادة فيها. باإلضافة إىل ذلك، يتمثّل الوضع الّنهايئ املتعلّق 

بالتخزين، بالنسبة للّدول التي قبلت هذه الّصكوك واملواثيق القانونيّة الّدوليّة، يف إزالة كّل األلغام املضادة لألفراد أو الّذخائر 

العنقوديّة املخزّنة. 

أّما الوضع الّنهايئ املتعلّق مبساعدة الّضحايا فهو غري محدد. ولكن، بالّنسبة لألشخاص الذين فقدوا حياتهم أو عانوا من إصابات 

جسديّة أو نفسيّة أو خسارة مادية أو تهميش اجتامعي أو إعاقة حقيقيّة تحول دون وصولهم إىل حقوقهم بفعل استخدام األلغام 

أو الّذخائر العنقوديّة أو الّذخائر املتفّجرة، فإن الوضع الّنهايئ بالنسبة لهؤالء هو منطقّي وميكن استقاؤه من القانون الّدويل 

لحقوق اإلنسان وإن مل تحدده االتّفاقيّة املتعلّقة باألسلحة التّقليديّة. وبذلك تنطوي مهّمة مساعدة الّضحايا عىل املشاركة الكاملة 

والفّعالة لضحايا األلغام األرضيّة وغريها من مخلفات الحرب القابلة لإلنفجار  يف املجتمع وعىل قدم املساواة مع اآلخرين. 

وقد أقرّت الّدول األطراف يف اتّفاقيّة حظر األلغام املضاّدة لألفراد، والربوتوكول الخامس التّفاقيّة حظر أو تقييد استعامل أسلحة 

تقليديّة معيّنة، واالتّفاقيّة بشأن الّذخائر العنقوديّة، برضورة اعتامد مقاربة مبنيّة عىل حقوق اإلنسان. ويفيد استخدام املقاربة 

املبنيّة عىل حقوق اإلنسان لتعريف مهّمة مساعدة الّضحايا يف تبيان أمرين متعلّقني باملهّمة وتوزيع املسؤوليّات بوضوٍح ال لبس 

فيه. 

إّن تحقيق املهّمة التي تتطلّبها مساعدة الّضحايا تعني النظر من منظار طويل األمد. فحتّى يف البلدان األكرث تطّوًرا، يعّد 	 

تحقيق مشاركة األفراد كافّة، ومن ضمنهم ضحايا األلغام، يف املجتمع وعىل قدم املساواة مع اآلخرين، مهّمة طويلة األمد. 

وبالتّايل فإن اإلطار الزّمني ملفهوم مساعدة الّضحايا يتخطّى اإلطار الزّمني الذي تستغرقه “مجموعات النشاطات املكّملة” 

التي تعرّفها األمم املتّحدة عىل أنّها تتضّمن األعامل املتعلقة بااللغام، عىل غرار أنشطة إزالة األلغام ألغراض إنسانيّة وتدمري 

املخزونات. 

إّن تحقيق املشاركة الكاملة والفّعالة لكّل األفراد مبن فيهم ضحايا األلغام يف املجتمع وعىل قدم املساواة مع اآلخرين يعني 	 

إدماج مساعدة الّضحايا يف سياقات أوسع. وقد أدركت الّدول األطراف يف مواثيق دوليّة مختلفة متعلّقة باألسلحة التّقليديّة 

هذه الفكرة لبعض الوقت وسّجلت رضورة إدماج مساعدة الّضحايا يف الّسياسات والخطط واألطر القانونيّة الوطنيّة التي 

تعالج مسائل كاإلعاقة والّصّحة وإعادة التّأهيل والخدمات االجتامعيّة والتّعليم والعاملة وحقوق اإلنسان ومسائل الّنوع 

االجتامعي والتنمية والحّد من الفقر. وبالتايل، تختلف مجموعة الفاعلني املكلّفني مسؤوليّات مساعدة الّضحايا، ومن ضمنهم 

أصحاب املسؤوليات القيادية، عن مجموعة الفاعلني العاملني يف أوجه أخرى من األعامل املتعلقة بااللغام ، مثل نزع األلغام 

لغايات إنسانيّة وتدمري املخزونات. 

ومن األهميّة مبكان فهم األوجه الفريدة واملختلفة ملساعدة الّضحايا باملقارنة مع غريها من الجهود املبذولة إلنهاء املعاناة 

التي تسببها األلغام وغريها ماّم تخلّفه الحرب من متفّجرات إلرساء سياسة عاّمة جيّدة وتطبيقها. والّسياسة العاّمة الجيّدة هي 

الّسياسة التي تتخطّى تحّديات معيّنة تعرتضها بكفاءة وفعاليّة وبطريقة عادلة ودامجة. كام أّن اتّباع ّسياسة عاّمة جيّدة يف 

الّسعي إىل مشاركة ضحايا األلغام وغريها من مخلفات الحرب القابلة لإلنفجار  مشاركًة كاملة وفّعالة يف املجتمع وعىل قدم 

 1  املعايري الّدولّية لألعامل املتعلّقة باأللغام

 01.10، الطبعة الّثانية، ُعّدل يف 8 حزيران/يونيو

3102، الفقرة 4.

  2  الكلمة االفتتاحية، السّيدة نايف بيالي، مفّوض

 األمم املّتحدة الّسامي لحقوق اإلنسان، االجتامع

 الثاين عرش للدول األطراف يف اتّفاقّية حظر

 األلغام املضاّدة لألفراد، جنيف، اإلثنني 3 كانون

األّول/ديسمرب 2102.



4

املساواة مع اآلخرين يعني مراعاة االستدامة املراعاة الاّلزمة وتوزيع املسؤوليّات بطريقة مالمئة. 

تنبثق أهمية االستدامة من املنظور طويل األمد الذي تنطوي عليه مساعدة الّضحايا. واألمر سيّان بالّنسبة لتوزيع املسؤوليّات 

الذي تنبثق أهميّته من السياقات األوسع التي تندرج فيها مساعدة الّضحايا. وهذا هو الحال تحديًدا، من دون الحرص طبًعا، 

يف ميدان اإلعاقة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد رصّحت مفّوض األمم املتّحدة الّسامي لحقوق اإلنسان نايف بيالي “عندما 

يصاب الّناجون من األلغام وغريها من األجهزة املتفّجرة بإعاقة، يندرجون ضمن نطاق اتّفاقيّة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

الّصادرة عن األمم املتّحدة”2. 

ويعترب سياق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحًدا من األطر األوسع التي يجب إدماج مساعدة الّضحايا فيها، وهي تتضّمن الّرعاية 

الّصحيّة وإعادة التّأهيل والخدمات االجتامعيّة والتّعليم والعاملة. ولكّل إطار من األطر هذه مجموعة مؤّسسات حكوميّة خاّصة 

به، غالبًا ما تكون قد تأّسست قبل عقوٍد مضت، مثل وزارات الّصّحة والتّعليم والّشؤون االجتامعيّة. وهذا ما ال ينطبق عىل 

حقل إزالة األلغام ألغراض إنسانيّة الذي مل يتبلور كميدان مامرسة إاّل يف تسعينيات القرن املايض والعقد األّول من القرن الواحد 

والعرشين. وقد استلزم هذا األمر أن تضطلع هيكليّات جديدة مثل سلطات األعامل املتعلقة بااللغام ومراكز األعامل املتعلقة 

بااللغام  باملسؤوليّة األوىل يف إزالة األلغام ألغراض إنسانيّة. يف املقابل، إّن القيام بكّل ما هو مطلوب يف مجال مساعدة الّضحايا، 

وهو، كام ذكرنا سابًقا، ما يجب إدماجه يف أطر أوسع، ال يتطلّب إرساء هيكليّات أو كيانات جديدة. 

أّما املسؤوليّات الرئيسة يف مجال مساعدة الّضحايا، تبًعا ألنواع األنشطة التي ينبغي االضطالع بها واألهداف املراد تحقيقها، فيجب 

أن تبقى مناطة بكياناٍت مثل وزارة الّشؤون االجتامعيّة ووزارة الّصّحة ووزارة العمل ووزارة التّعليم واملجلس الوطني لذوي 

اإلعاقة أو الهيئة الوطنيّة لحقوق اإلنسان. وقد أقرّت الّسياسة القطاعيّة املتعلّقة مبساعدة الّضحايا التي صدرت عن األمم املتّحدة 

يف العام 2003 بهذه املسألة وشّددت عىل أّن “مراكز األعامل املتعلقة بااللغام  غري مصّممة لتأدية الّدوٍر الرّئيس يف مساعدة 

الّضحايا وال متتلك الّصالحيّات أو الخربة أو املوارد للقيام بذلك3“. وهذا ما ملّحت إليه معايري األمم املتّحدة التي توحي بأّن 

مساعدة الّضحايا مهّمة تتواّلها عىل األرجح منظاّمت غري الّسلطات الوطنية لألعامل املتعلقة بااللغام أو مراكز األعامل املتعلقة 

بااللغام مع “تغطية نطاق مساعدة الضحايا لضحايا الحوادث األخرى وضحايا األلغام”4. 

ليست الهيكليّات الوطنية لألعامل املتعلقة بااللغام  هي الكيان املناسب لقيادة جهود رعاية سّكان دولٍة ما وإعادة تأهيلهم 

ودمجهم، إال أنّها تضطلع بدوٍر داعٍم يف مساعدة الّضحايا. ويف حني تشّدد سياسة األمم املتّحدة لعام 2003 بشأن نطاق عمل 

مراكز األعامل املتعلقة بااللغام  يف ما يتعلّق مبساعدة الّضحايا عىل أّن “مراكز األعامل املتعلقة بااللغام  ليست مصّممة للقيادة” 

تشري يف الوقت نفسه إىل أنّه بإمكان هذه املراكز/السلطات املساهمة يف مساعدة الضحايا. وميكن لكيانات األعامل املتعلقة 

بااللغام  أن تساهم بطرِق عّدة منها:

ميكن ملراكز األعامل املتعلقة بااللغام  أن تقوم بالتوعية حول الوعد املهّم الذي قطعته الدول تجاه ضحايا األلغام واملتفّجرات 	 

التي تخلّفها الحرب- وذلك ضمن أجهزة الّدولة، ومن خالل االنضامم إىل اتّفاقيّة حظر األلغام املضاّدة لألفراد، والربوتوكول 

الخامس التّفاقيّة حظر أو تقييد استعامل أسلحة تقليديّة معيّنة، واالتّفاقيّة بشأن الّذخائر العنقوديّة - وكيفيّة االلتزام بهذا 

الوعد. 

بعد زيادة التوعية، ميكن لهيكليّات األعامل املتعلقة بااللغام  أن تدعم أو ترشع يف عمليّة مشرتكة بني الوزارات لتحديد 	 

حاجات الّضحايا والّناجني وضامن حقوقهم يف الّسياق األوسع الستجابة الدولة يف مجايل اإلعاقة والتّنمية. وتنعكس هذه 

املقاربة املتعلّقة باإلعاقة يف اسرتاتيجيّة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلّقة باأللغام للفرتة 2013–2018 5.

ميكن لربامج األعامل املتعلقة بااللغام أن تستقطب املزيد من االهتامم الّدويّل يف مسألة مساعدة ضحايا األلغام وغريها من 	 

البقايا املتفّجرة التي خلّفتها الحرب وذلك للدعوة إىل إحراز تقّدم تستفيد منه مجموعة أكرب ممن تعرّضوا لإلصابات و/أو 

يعيشون مع إعاقة. وميكن أن يتضّمن ذلك دعم االنضامم إىل اتّفاقيّة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتطبيقها. 

ميكن لربامج األعامل املتعلقة بااللغام  أن تستثمر االهتامم الّدويّل بقضيّة األلغام األرضيّة لحشد املوارد وتعميم االستفادة، ال 	 

عىل الضحايا والّناجني من األلغام األرضية وغريها من مخلفات الحرب القابلة لإلنفجار  فحسب، بل أيًضا عىل عموم الّنساء 

والفتيات والّصبيان والرّجال الذين يعيشون مع إعاقات. 

    3 الّسياسة القطاعّية: نطاق عمل مراكز

 ومنظامت األعامل املتعلقة بااللغام  يف مجال

 مساعدة الّضحايا، األعامل املتعلقة بااللغام و

 التنسيق الفّعال: سياسة األمم املّتحدة، دائرة

األمم املّتحدة لألعامل املتعلّقة باأللغام، أيّار/

مايو 2003.

 

 4 امللحق د، دليل وضع برنامج اإلجراءات

 املتعلّقة باأللغام، املعايري الّدولّية لألعامل

املتعلّقة بااللغام، 02.10، الطّبعة األوىل، 1 آب/

أغسطس 2007،

 )معّدل يف 3 حزيران\يونيو 2013(، 18.

 5 اسرتاتيجّية األمم املّتحدة لألعامل املتعلّقة

 باأللغام للفرتة 2013-2018، األمم املّتحدة،

آذار/مارس 2013، 14.
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ميكن لربامج األعامل املتعلقة بااللغام أن ترّوج لتنسيق فّعال بني الّناجني من األلغام األرضيّة واملنظاّمت التي متثّلهم واملهتّمني 	 

مبساعدتهم والكيانات الحكومية التي تضطلع باملسؤوليّة الرّئيسة يف مجال الّرعاية الّصحيّة والخدمات االجتامعية واإلعاقة. 

ينبغي إدخال البيانات الخاصة بضحايا األلغام ومخلفات الحرب القابلة لإلنفجار  التي تجمعها برامج األعامل املتعلقة 	 

بااللغام  الوطنيّة وتصّنفها حسب نوع الجنس والّسن، يف أنظمة معلومات وطنيّة أوسع خاصة مبراقبة اإلصابات واإلعاقات. 

يقوم عدد كبري من برامج األعامل املتعلقة بااللغام  والهيكليّات واملؤّسسات املعنيّة بعمل قيٍّم يف مجال مساعدة الّضحايا 

والّناجني. وعىل الّرغم من ذلك، فإّن برامج وهيكليّات األعامل املتعلقة بااللغام  تدوم لفرتٍة محّددة من الزّمن يف حني أّن الحاجة 

إىل تلبية حاجات الّناجني وضامن حقوقهم تستمّر طوال حياتهم. تجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن جهود إزالة األلغام قد 

اكتملت، أو ستكتمل قريبًا، يف عدٍد من الّدول األطراف يف اتفاقية حظر األلغام املضاّدة لألفراد، والتي كان لها الفضل يف نجاة عدٍد 

مهٍم من األفراد. نذكر من بني هذه الدول ألبانيا وبوروندي والّسلفادور وغينيا بيساو واألردن واملوزمبيق ونيكاراغوا وأوغاندا. 

وبالّنظر إىل مكانة برامج وسلطات األعامل املتعلقة بااللغام  املحلية يف مجال مساعدة الضحايا وأهميّة 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 

لتشمل السلطات الوطنيّة لألعامل املتعلقة بااللغام  ومستشاري األمم املتّحدة والحكومات الرشيكة التي ستستفيد من تحّسن 

فهم أساليب التدّخل األكرث مالءمًة وتأثريًا. 

 

وأخريًا، ال بد من التذكري بأن اختالف املسؤوليّات امللقاة عىل عاتق وزارة الّصّحة والربامج الوطنيّة لنزع األلغام واملنظاّمت غري 

الحكوميّة أو املمّولني الّدوليّني، ال مينع اشرتاك كّل هؤالء يف حمل مسؤوليّة تأمني مشاركة ودمٍج فّعالني للناجني وغريهم من 

ذوي اإلعاقة. ذلك ألّن الّناجني واألفراد اآلخرين املصابني بإعاقة ينظرون إىل وضعهم وحاجاتهم من منظور خاص وفريد. فهم 

يستطيعون، ال بل ينبغي، أن يكونوا رشكاء بّنائني يف شتّى مجاالت مساعدة الّضحايا والجهود الواسعة النطاق يف مجال االستجابة 

لحاجات اإلعاقة. إّن مبدأ املشاركة والّدمج واضٌح وجيّل يف سياق اتّفاقيّة حظر األلغام املضاّدة لألفراد، والربوتوكول الخامس 

التّفاقيّة حظر أو تقييد استعامل أسلحة تقليديّة معيّنة، واالتّفاقيّة بشأن الّذخائر العنقوديّة، ويعزز هذا املبدأ وجود دول أطراف 

يف كّل اتفاقيّة تؤمن مببدأ “ال حل للمسائل املتّصلة بنا إال مبشاركتنا”. 

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 ١٩٩٧ املعنية 

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،	 

تأمني املشورة واملساعدة الفنيّة لكّل دولٍة من الّدول األطراف حول تنفيذ االتفاقية والّسعي إىل تعميمها،	 

التواصل وتوفري املعلومات حول االتّفاقيّة،	 

حفظ محارض االجتامعات الرّسمية وغري الرّسمية املتعلّقة باالتّفاقيّة،	 

االتّصال مبنظامت دوليّة معنيّة تشارك يف مجال عمل االتفاقية والتّنسيق معها.	 

تكون وحدة دعم تنفيذ االتفاقية مسؤولة مبارشة أمام الّدول األطراف أثناء استضافتها يف مركز جينيف الّدويل ألنشطة 

إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، وهي تتلّقى التّمويل عىل أساس تطّوعي من الّدول األطراف يف االتّفاقيّة. 
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