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مشروع قرار

  استراتیجیة الحركة بشأن األلغام األرضیة، والذخائر العنقودیة
آثار األسلحة على المدنیینالحد من: القابلة لالنفجارمخلفات الحربغیرھا من و

إن مجلس المندوبین،

انتشار عدد الوفیات غیر المبرر، والضرر الذي  بشأن وإذ ُیعرب ُمجدًدا عن قلقھ العمیق
األخرى خالل المتفجرة فرزه األلغام األرضیة، والذخائر العنقودیة، ومخلفات الحرب ُت

؛ وبعدھا،النزاعات المسلحة

فرزھا األلغام األرضیة، والذخائر العنقودیة، ومخلفات أن اآلثار المتشابھة التي ُتوإذ یالحظ 
دولیة قواعد ة تفجرات، تستلزم ردوًدا إنسانیة متشابھة، بما فیھا صیاغالحرب األخرى من الم

 حدة المخاطر التي تشكلھا ھذه األسلحة على الجماعات المتضررة، خفیفوتنفیذھا، وت
 ؛وتوفیر مساعدة شاملة للضحایا

 للتقدم الھام الذي تحقق في مجال تدمیر األلغام المضادة لألفراد، وإذ ُیعرب عن ارتیاحھ
 1999ونشر الوعي بشأنھا، وإزالتھا منذ أن دخلت اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد لعام 

تاج یح ھ أنىدًدا كبیًرا من الدول األطراف رأألن عالذي ینتابھ القلق على رغم حیز النفاذ، 
  وقدَّم طلًبا في ھذا الصدد، بینما لم تلتزم بعض الدول،ھلة إضافیة إلزالة األلغامإلى ُم

 منھا؛األطراف بالمواعید المحددة لتدمیر مخزونھ

؛2008أیار / مایو30باعتماد اتفاقیة الذخائر العنقودیة في وإذ یرحب ترحیًبا حاًرا 

مدت بموجبھ استراتیجیة الحركة  الذي اعُت1999 لمجلس المندوبین 10القرار وإذ یشیر إلى 
د فترة استراتیجیة  الذي مد2003َّین  لمجلس المندوب11بشأن األلغام األرضیة، والقرار 

، وكذا األنشطة الواردة فیھ لتشمل جمیع 2009الحركة بشأن األلغام األرضیة حتى نھایة عام 
 بشأن القانون الدولي اإلنساني 2007 لمجلس المندوبین 8، والقرار ةمخلفات الحرب المتفجر

؛والذخائر العنقودیة

خفیف والممارسات القائمة في مجال تون الدولي اإلنساني، بالتحول التاریخي للقانوإذ یسلِّم 
 الحركة بشأن األلغام مدت استراتیجیُة منذ أن اعُت، ومساعدة الضحایا، المخاطرحدة

؛األرضیة

تنفیذ استراتیجیة شاركت في طة جأش كافة مكونات الحركة التي بالتزام ورباشید وإذ ُی
؛1999الحركة بشأن األلغام األرضیة منذ عام 
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 أن تقریر مجلس المندوبین الذي أعدتھ اللجنة الدولیة للصلیب األحمر الحظ مع التقدیروإذ ُی
 بشأن 2007 لمجلس المندوبین 8بشأن التقدم الُمحرز لتنفیذ األھداف الواردة في القرار 

؛القانون الدولي اإلنساني والذخائر العنقودیة

 األرضیة، والذخائر العنقودیة، ومخلفات الحرب  الحركة بشأن األلغاماستراتیجیَةیعتمد .1
محل استراتیجیة حلَّت تقلیل آثار األسلحة على المدنیین، والتي : األخرىالمتفجرة 

؛2003، وفترة تمدیدھا 1999

: ما یلياتخاذمكونات الحركة كافة على تنفیذ االستراتیجیة، ال سیما  یحثُّ.2

في الوقت الراھن ن دولي اإلنساني التي ُتكوِّقانون القواعد الاالستمرار في تطویر   - أ
تعزیزھا، وتنفیذھا بغیة الحد من المعاناة اإلنسانیة العمل على إطاًرا قانونًیا دولًیا، و

؛األخرىالمتفجرة سببھا األلغام، والذخائر العنقودیة، ومخلفات الحرب التي ُت

ف من آثار التلوث العمل بطریقة لینة، ومناسبة، ومنسجمة، ومتكاملة للتخفی  - ب
، ومسح ھاباألسلحة، وذلك بجمع البیانات وتحلیلھا، وتقلیل حدة المخاطر، والتوعیة ب

مواقع األلغام وإزالتھا؛ 

ضحایا األسلحة تشمل الرعایة الطبیة الطارئة والمستمرة، لتوفیر مساعدة شاملة  - ج
ج االجتماعي،  وإعادة االندما،وإعادة التأھیل الجسدي والوظیفي، والدعم النفسي

والمشاركة في النشاط االقتصادي، وتطویر وتعزیز التشریعات والسیاسات الوطنیة 
التي تنادي بمعاملة، ورعایة وحمایة فعالة للمواطنین المعاقین، بمن فیھم الناجون من 

حوادث األسلحة؛

 تقییم ذاتي دوري بشأن تنفیذھا استراتیجیةإجراء مكونات الحركة كافة یطلب إلى .3
الحركة، ورفع نتائجھا إلى اللجنة الدولیة للصلیب األحمر تحقیًقا ألغراض الرصد 

. وصیاغة التقاریر

اللجنة الدولیة للصلیب األحمر إلى رصد تنفیذ استراتیجیة الحركة، وعند الحاجة، یدعو .4
التقدم الُمحرز، وذلك على أساس التقاریر عن قریر بشأنھ، إلى مجلس المندوبین رفع ت

ي تقدمھا مكونات الحركة والمعلومات المستقاة من مصادر أخرى، على أن یشمل الت
.التقریر توصیات ذات صلة بالموضوع
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  األلغام األرضية، والذخائر العنقوديةبشأن الحركة استراتيجية    
  :  القابلة لالنفجارمخلفات الحرب غيرها منو        

  دنيينالحد من آثار األسلحة على الم         

ةـالرؤي
  

بعد والجراح حتى األسلحة التي تسبب المعاناة من المدنيين إلى ضمان عدم تضرر  اإلستراتيجيةهذه ترمي 
  .العدائيةوقف األعمال ت

قواعد الإرساء : دمج األنشطة التاليةينهج بتوخي جميع مكونات الحركة  تلتزمتحقيق هذه الرؤية، سعياً إلى و
تقديم و ،لتخفيف من آثار هذه األسلحةا الرامية إلىميدانية النشطة القيام باألو ،يذهاوتنفونشرها قانونية ال
  . منهاالناجينإلى مساعدة ال
  
التنسيق فعالية ضمان مع  لجميع مكونات الحركة، المتميزةتعبئة القدرات من خالل هذا الهدف تحقيق يمكن و

.المعنيةوالتعاون مع الجهات الخارجية 

  موجزعرض 
المعاناة بتسبب في ال  القابلة لالنفجارمخلفات الحرب غيرها من و،األلغام األرضية، والذخائر العنقوديةمر تست

 ميدانيةالالممارسة والمطبقة القواعد التي شهدتها هامة التطورات الوجاءت . النزاعاتانتهاء لفترة طويلة بعد 
وضع لتظهر ضرورة  2009-1999ترة  للفاأللغام األرضية بشأن استراتيجية الحركةمنذ اعتماد 

  .استراتيجية جديدة

، هاحشدو هاوتعزيز جميع مكونات الحركةوموارد بناء قدرات إلى لحركة الجديدة لستراتيجية اال هدفوت
األدوار والمسؤوليات  حددتكما أنها . الفاعلة ذات الصلةوضمان فعالية التنسيق والتعاون مع جميع الجهات 

  .مختلف مكونات الحركةمن ة، واإلجراءات المطلوبة والمبادئ التوجيهي

ونشرها وتنفيذها اإلنساني قواعد القانون الدولي  تطويرمواصلة بالحركة إلى التزام  إلستراتيجيةاوتشير 
األلغام والقنابل الناجمة عن المعاناة اإلنسانية تجنب  ل شامالًاً دولياً قانونياًإطاراآلن تشكل السيما تلك التي 

في حاسم دور بالحركة قد اضطلعت و. ومعالجتهامن مخلفات الحرب  الذخائر المتفجرة غيرها منعنقودية وال
هذه المحددة في لتزامات االاحترام ضمان من أجل بنشاط تظل تعمل ، وسهانشر والقواعدهذه اعتماد 

  .ألرواحلإنقاذ ما يمكن أن تحققه من الصكوك و
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. الناجم عن األسلحةتلوث اللحد من آثار ضروري ل العملفي  ومتكامل  ومنسقالئممرن ومإن اعتماد نهج 
 بل إن، فحسب القابلة لالنفجار مخلفات الحربوغيرها من  العنقودية والذخائراأللغام يأتي الخطر من وال 

آخذة في وستتولى الحركة، . تهديداًتشكل أيضاً  مخزونات الذخيرة واألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة
جمع البيانات : أو مجتمعةمنفردة ، تنفيذ األنشطة التالية، حالةلل تبعاًو، القائمةلمبادئ التوجيهية عتبار ااال

هذه األنشطة،  الحركة نفذتو. تطهيرالو مسحعمليات الوتحليلها، والحد من المخاطر، والتوعية بالمخاطر، و
ألسلحة االناجم عن تلوث الفيها  شكليالتي جلة العاحاالت الطوارئ بداية في وبعدها قبلها وو النزاعات خالل
  .تهديداً

إلى تقديم المساعدة وسينفذ . ضحايا األسلحةإلى  شاملة ةبذل المزيد من الجهود لتقديم مساعدمن الضروري و
للمشاركة  أكبر قدر ممكن من الفرص من أجل إتاحة التخصصاتمتعدد ولناجين من خالل نهج متكامل ا

وتشمل . الخدمات األساسيةمن  واالستفادةلتعليم والعمل، وا، المجتمع في كامل وفعال وعلى نحواالندماج 
الدعم تقديم  و،، وإعادة التأهيل البدني والوظيفيالطبية الطارئة والمستمرةمساعدة الضحايا الرعاية أنشطة 
 تدعموطنية سياسات وتشريعات وضع وتعزيز االقتصادي، و ماجاإلددماج االجتماعي، ون وإعادة اال،النفسي

، بمن فيهم الناجون من الحوادث المتصلة ذوي اإلعاقةفعالية العالج والرعاية والحماية لجميع المواطنين 
.باألسلحة

  
   المختلفةهجنُال والخلفية :األولالقسم 

مقدمة 1-1
طويلة الثار اآلالجة معلعملية شاملة بلبدء امن المجتمع اإلنساني في تمكين األلغام األرضية  مشكلةساهمت 
 اإلستراتيجية عتمادامنذ و. 1على المدنيين األسلحةوغيرها من   القابلة لالنفجارومخلفات الحربأللغام لاألجل 
الناجمة عن  البشرية الخسائرمن الدروس بشأن كبير عدد  استخالصتم ، 1999في عام للحركة األولى 

تطورات هامة في حراز إلاألساس هذه األفكار أتاحت  وقد .التي لم تنفجر أو تروكة على األرضالم سلحةألا
التي تهدف إلى  ميدانيةالفي األنشطة وهذه األسلحة، ناول التي تتاإلنساني لقانون الدولي من المجاالت تلك ا

                                               
القرار  (1993استخدام األلغام األرضية في عام الناجمة عن  البشرية خسائرقانونية وإنسانية لمواجهة الإلى اتخاذ إجراءات في البداية مجلس المندوبين دعا  1
من جراء جرحى القتلى وال" وباء"اللجنة الدولية أسمته ما  إلى أللغام المضادة لألفراد في النزاعات المسلحةالواسع النطاق لستخدام أدى في ذلك الوقت االو). 3

لى إالحركة ) 10القرار  ( المندوبينمجلسدعا ، 1995عام وفي . وقف القتالتبعد سقط معظمهم معظم الضحايا من السكان المدنيين، ووكان . ضيةاأللغام األر
الوطنية خالل اللجنة الدولية والجمعيات وشرعت  .إنسانيمن منظور " الوحيد الحل الفعال" اعتبرته فرض حظر كامل على األلغام المضادة لألفرادعلى العمل 
إعادة التأهيل مجال تعزيز عملها في من خالل ، و أساساًاأللغاممخاطر ضحايا، من خالل أنشطة التوعية بال للحيلولة دون سقوطجهود في بذل ال ذاتهاالفترة 
من أجل فرض حظر على األلغام المضادة عامة ة اللجنة الدولية والعديد من الجمعيات الوطنية، والحملة الدولية لحظر األلغام األرضية حملكما نظمت . البدني
.1997ديسمبر / في أوتاوا في كانون األول)معاهدة حظر األلغامأو (التوقيع على اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد هو ما أدى إلى و. لألفراد
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الجهود الرامية إلى تحويل التزامات في لمدنيين، وبالنسبة إلى ا األسلحةالناجم عن تلوث عواقب اللتخفيف من ا
  .الضحايا أنفسهمبالنسبة إلى ملموسة مكاسب مساعدة الضحايا إلى بلدول ا

المعايير التعريف بفي هام  بدور  مع الجهات العاملة في المجال اإلنسانيجميع مكونات الحركةاضطلعت و
تزال  وال. على المدنيين، ومساعدة الضحاياالمترتبة ثار اآلالحد من و،  لها، والتدخل لضمان االمتثالالدولية

داخل الذي تتميز به الفريد ، والوضع القانوني ة المحليات المجتمعالقائمة فيشبكاتها الجمعيات الوطنية، مع 
عواقب التلوث الناجم عن المتعلقة بمعالجة وطنية الستراتيجيات اال في  حاسماًدوراًتؤدي  المتضررةالبلدان 

  .ألسلحةا

 اًإطاراآلن التي تشكل اإلنساني  وتنفيذ قواعد القانون الدولي نشرر وتطويب التزام الحركة اإلستراتيجية عززوت
 مخلفات الحرب غيرها منو ، والقنابل العنقودية،األلغامالتي تسببها المعاناة اإلنسانية  تجنب ل شامالًاً دولياًقانوني

 للحد من آثار اتومتعدد التخصصمرن، هج نإلى توخي  اإلستراتيجيةوتدعو .  ومعالجتهاالقابلة لالنفجار
استخدام قدرات و األسلحة، وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير مساعدة شاملة للضحايا، الناجم عنالتلوث 
 هاوتعزيز  وموارد جميع مكونات الحركةقدراتلى بناء إاإلستراتيجية تهدف و. لعملمن أجل الحركة اوموارد 

  2.المعنيةالجهات ، وضمان فعالية التنسيق والتعاون مع جميع تهاوتعبئ

النطاق  1-2
ؤدي  سياسة الحركة في دعم المعايير الدولية التي تحظر أو تنظم استخدام األسلحة التي تاإلستراتيجيةتعرض 

في  لحركةالذي تعتمده انهج العكس ت اكما أنه. األعمال العدائيةانتهاء رغم إلى القتل أو اإلصابة بجروح 
مساعدتهم على ، ولناجين وأسرهم لالدعمتقديم ، والناجم عن األسلحةر التلوث لتخفيف من آثاعملياتها من أجل ا

حماية لتي تبذلها الحركة من أجل جوانب الجهود اجميع  اإلستراتيجيةهذه  تغطيوال . في المجتمعندماج اال
 ها، بذلك عنوانمثلما يوحي ،اإلستراتيجية تركزو. األسلحة وتقديم المساعدة للضحايااإلصابة بهذه من المدنيين 

  . القابلة لالنفجارمخلفات الحرب غيرها منو ،على األلغام األرضية، والذخائر العنقودية
  
ضحايا لألسلحة وتقديم المساعدة لاالتلوث من جراء الناجم عن  الحد من الضرر  تستهدفن األنشطة التيإال أ 

  .طائفة واسعة من األسلحةأيضاً تشمل 

تحديثه عند جري  األجل سيطويلهدف إلى توفير إطار ت يهف. محددة زمنياًت ليس اإلستراتيجيةهذه إن 
  .الضرورة

                                               
باألسلحة، التلوث بشأن حركة التي نظمتها ال اتجتماعفي أحد االة هذه األنشطتجاربها في االضطالع بالجمعيات الوطنية، ال سيما الحركة، ناقشت مكونات  2

الجمعيات الوطنية الممثلة في االجتماع من أفغانستان، وأنغوال، وكانت . 2009يناير / في كمبوديا في كانون الثاني"م ريباسي"في وعقد هذا االجتماع 
لبنان، والمغرب، ونيبال، ونيوزيلندا، والنرويج، والو، واألردن، وإيران، والهند، وسا، فرنوكولومبيا، وكمبوديا، ووأستراليا، وأذربيجان، وبوروندي، 

.حركةلبهذه االستراتيجية الجديدة لعلماً المناقشات التي دارت في هذا االجتماع وأحاطت . وطاجيكستان، واليمن
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نهج الحركة  1-3
األدوار والمسؤوليات 1-3-1

مباشر أو بالتعاون مع إما على نحو ، االحتياجات أساس القائمة علىتنفيذ األنشطة تواصل  اللجنة الدولية
الخبرة أيضاً توفر و. نزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف الخاللالسلطات الوطنية والجمعيات الوطنية 

كما أنها . االحتياجاتمن  برامج في هذا المجال تنفيذلجمعيات الوطنية التي ترغب في ادعم تالمشورة وتسدي و
  .تنفيذهاوالتشجيع على رصد الدور قيادي في تطوير المعايير الدولية ذات الصلة وتضطلع ب

  
جهودها سوف توجه ،  مجتمعاتهاداخلالرئيسية في الحركة الفاعلة الجهات إحدى بوصفها ، الجمعيات الوطنية

 في تقديم أشكال  هاماًدوراًأيضاً  تؤديسو.  وجمع البيانات،لحد من الحوادثواالقواعد القانونية، نحو التعريف ب
 ات المجتمعها الراسخة فيشبكات جعل منهاوت. الحتياجات والقدراتوفقاً ل، من المساعدة للضحاياتنوعة م

 للمساهمة مؤهالًطرفاً فريداً في المجال اإلنساني في بلدانها  ودورها كهيئات مساعدة للسلطات العامة اتالمحلي
 الجمعيات الوطنية التي تلكوتتولى . الناجمة عن األسلحةاستراتيجيات وطنية لمعالجة آثار التلوث وضع في 

، بالتنسيق والتعاون معها الجمعيات الوطنية في البلدان المتضررة دعملسياق، لتبعاً ، تعمل على الصعيد الدولي
  .مع اللجنة الدولية واالتحاد الدولي

الموارد حشد التنظيمية في مجاالت مثل في التنمية الالزم الدعم لجمعيات الوطنية يقدم إلى ا االتحاد الدولي
 البرامج التي تشملها هذه االستراتيجية في خططها إدراجها في تساعدموإدارة الموارد المالية والبشرية، و

والمواجهة  تأهب للكوارثفي خططه الخاصة باليدان في هذا المالعمل االتحاد الدولي أيضاً  درجيو. اإلنمائية
للجمعيات الفرصة يتيح أن الهامة في المحافل الدولية ة االتحاد الدولي مشاركمن شأن و. حاالت الطوارئفي 

  . لمواقف الحركة، دعماًاة لعرض تجاربهالوطني

الحركةلعمل المبادئ التوجيهية  3-2- 1
مرن، ومتعدد الناجم عن األسلحة من خالل توخي نهج  التلوث عواقبلتخفيف من تسعى الحركة إلى ا

  .ساتأفضل المماراستناداً إلى والتجربة المكتسبة بحكم تدريجياً في التطور هذا النهج سيستمر والتخصصات، 
  
مساعدة  توفير تضمن مكونات الحركة تعزيز– والهالل األحمر المبادئ األساسية للصليب األحمر 

 على أساس المبادئ األساسية للصليب  وحمايتهملضحايا النزاعات المسلحة وأوضاع عنف أخرى فعالة
.األحمر والهالل األحمر

 من والحد ، هاونشر  الدوليةقواعدالالتعريف بالحركة على قدرة تستند  – متعدد التخصصاتنهج
من كبيرة مجموعة إلى  ،ضحايالالمساعدة لتقديم  و،األسلحة من جراء التلوث الذي يسببهالضرر 
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وتنفيذها تخطيط األنشطة في أي نهج أن يستخدم من الضروري و. المهارات والقدرات والموارد المتاحة
.مجتمعةهذه الموارد 

 هذه النظر في  إعادة يجبو. لوضعا معاألنشطة تتالءم ينبغي أن  – تكييفلل قابل، وئمومال، نمرنهج
  .إذا دعت الحاجة إلى ذلكها ئوإنهاوتغييرها ، كييفهاوتاألنشطة 

 خطط في الداخل ومع لحركة التكامل أن تضمن ا من الضروري -  األخرىالفاعلة التكامل مع الجهات
  .أنشطة الجهات الخارجيةو

على لو حافظت حتى  الحركة، نشطةينبغي أل –  القانونيةايير الدولية واألدواتلمعإلى ا االنضمام
  .األلغامالمتعلقة بعمليات إزالة المعايير الدولية مثل المعايير الدولية بأن تتقيد ، هايتاستقالل

من لجهود الوطنية الرامية إلى الحد سعياً إلى ضمان ديمومة طويلة األجل ل – تطوير القدرات الوطنية
تكفل تدابير اتخاذ حركة أن تشمل أنشطة المن الضروري  ،ألسلحةمن جراء االتلوث الناتج عن الضرر 

حيثما توجد مؤسسات وطنية و.  األساسيةبنى التحتيةالخدمات والاستفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من 
أما في . اقدراتها وتدعم معهلحركة ينبغي أن تعمل ا، معنية بعمليات إزالة األلغامسلطات وتعنى باإلعاقة 

مالئمة للوضع هياكل جديدة إمكانية إنشاء وتشغيل في نظر الحركة تأن فيجب ، هذه الهيئاتغياب 
  .لسكان المتضررينإلى ا الدعم قديمتوتؤمن ، المعني

  
إعادة التأهيلمرافق االستفادة من ، وز في الحصول على الرعاية الصحيةالمساواة وعدم التميي، 

ضمان إلى  ينبغي أن تسعى الحركة -: دماج االجتماعي واالقتصادينإعادة اإلالرامية إلى ت والمبادرا
 االجتماعي واالقتصادي على دماجناال وإعادة ، وإعادة التأهيل،الرعاية الصحيةإلى  من يحتاج حصول

 رقيةوالعاالجتماعية والدينية االعتبارات وبغض النظر عن  ،فقطهذه الخدمات على أساس الحاجة 
  .مستضعفةفئات اللل ةخاصعناية إيالء ويجب . عاقةو اإلأصابة وسبب اإل

  أنشطة الحركة: القسم الثاني

 الدوليةالقواعدالتعريف ب  2-1
نجاح ال على يدلكما أنه .  للقانون اإلنسانياًتاريخي اً تطوريدان الدولية في هذا المللقواعداإلطار الحالي عكس ي

القواعد العرفية للقانون اإلنساني، والبروتوكول اإلضافي  إنو .جالركة في هذا الملحا مناصرةالذي حققته 
اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، والبروتوكول الثاني و، 1949اتفاقيات جنيف األربع لعام إلى األول 
تشكل ، العنقوديةشأن الذخائر بتفاقية اال والبروتوكول الخامس لالتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، و،المعدل
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 والذخائر ،المعاناة اإلنسانية الناجمة عن األلغامتجنب ومعالجة  ل شامالًاً دولياً قانونياًطارإ مجتمعة،حالياً 
  .من غير الدولالذخائر المتفجرة التي تستخدمها القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة  غيرها من و،العنقودية

  
هذه أصبحت حماية المدنيين والمجتمعات المحلية المتضررة إال إذا الرامي إلى هدف ال سبيل إلى تحقيقوال 

وتواصل . من غير الدولالقوات المسلحة والجماعات المسلحة تنفذها وعلى الصعيد العالمي مقبولة  القواعد
 كلما رأت ذلك  العمل إلىتدعواستخدامها، ون ، والنتائج المترتبة علدولية مراقبة تطوير أسلحة جديدةاللجنة ا

الذخائر العنقودية، المتعلقة بتفاقية اال، وقية حظر األلغام المضادة لألفراداتفاكل من وتتضمن . ضرورياً
أهمية بيشهد و ما وه.  إشارات إلى دور الحركة، القابلة لالنفجارمخلفات الحربشأن بوالبروتوكول الخامس 

وعالوة على . العالمي واإلقليمي والوطنيكل من الصعيد على ها ذوتنفيلمعاهدة التعريف بامساهمة الحركة في 
على الهدف  1999 منذ عام  وتكراراًمراراً المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر ركزذلك، 

  .3آثارهامن  وألسلحةلعزيز حماية المدنيين من االستخدام العشوائي الرامي إلى ت

 في جميع أنحاء العالم على استخدام لحوظهذه المعاهدة تأثير مكان ل :ألفراداتفاقية حظر األلغام المضادة ل
هذه األسلحة وأن حظر األلغام ما يجري من انتقاد لعلى هو ما يؤكد ، وها وإنتاجهاونقل األلغام المضادة لألفراد
يؤدي التفاقية لمتثال أن اال وتشير األدلة إلى. الشاملاالحترام ب في طريقه إلى أن يحظىالمضادة لألفراد هو 

استخدام األلغام المضادة شهد كما . همعيشسبل عدد كبير من السكان وعلى أرواح ظ احفال وجد إلى متى
  تشكل تهديداًتزالالمتبقية ال ومع ذلك، فإن األلغام األرضية . اًكبير انخفاضاً لألفراد منذ اعتماد المعاهدة

غم من تدمير على الرو. السكان المدنيين في أنحاء كثيرة من العالمفي صفوف تسبب في معاناة هائلة ت ورئيسياً
. لتدمير المخزوناتلها  من الوفاء بالمواعيد المحددة 2008عام في دول عدة لم تتمكن ، الماليين من األلغام

إلزالة األلغام موعداً  2009عام كان قد حدد لها  التيمعظم الدول كذلك، لم يكن أمام  2008عام في و
لمواعيد ل الدول حتراماوسيظل . عشر سنواتإلى سنتين سوى تقديم طلبات بتمديد هذا الموعد من ألرضية ا

  .بحاجة إلى رصد دقيق
  

 الصكمن الصعب تقييم فعالية هذا : أسلحة تقليدية معينةحظر اتفاقية المتعلق بالبروتوكول الثاني المعدل 
من الدول األطراف في البروتوكول لم تستخدم عدة دول يذ، فمنذ دخول هذا البروتوكول حيز التنف. القانوني

الواردة التقارير أما . األشراك الخداعية وأ ،عرباتاأللغام المضادة لل وأالثاني المعدل األلغام المضادة لألفراد، 

                                               
المدنيين،حمايةتعزيز"هو  جدول األعمالمن  2الهدف العام وكان . نسانياإلالعمل  جدول أعمال 2003في عام الثامن والعشرون المؤتمر الدولي اعتمد  3

األسلحةتطويرمراقبةخاللمنمحظورة السلحةمن األوال مبرر لها معاناةمنالمقاتلينوحماية، ثارهامن آولألسلحةالعشوائياالستخداممنالحاالت،جميعفي
نزاع في اختيار أساليب الحق أطراف أن "قد أكد مجدداً على  2007في عام الثالثين المؤتمر الدولي در عن الصا 3 القرار كانو. واستخدامهاوانتشارها
هذا وناشد ". لهاأو آالماً ال مبرر إصابات ووسائل القتال ذات سمات تحدث وأنه يحظر استخدام األسلحة والقذائف والمواد حقاً ال تقيده قيود،  ليس قتالووسائل ال

ملحة الحاجة بال"كما اعترف ، "ألسلحة والذخائرواآلثار العشوائية لتعزيز حماية المدنيين من االستخدام العشوائي زيادة جهودها الرامية إلى ميع الدول ج"القرار 
لقانون الدولي االتطبيق الصارم لقواعد من خالل بما في ذلك  والذخائر العنقودية، القابلة لالنفجار،الحرب ة التي تخلفها بقايا اإلنسانيواجهة عاجلة لآلثار لى مإ

مساعدة من بينها من اآلثار الضارة لهذه الذخائر على المدنيين ويمكن أن تخفف إلى أدنى حد ممكن إضافية اتخاذ تدابير وطنية ودولية والقائمة اإلنساني 
".لضحاياا
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 الذي لدول األطرافاخالل اجتماع  وأنشئ .ة جداًقليلفكانت استخدام األلغام بشأن من الدول األطراف األخرى 
استعراض وضع المعنيين بالخبراء الحكوميين فريق جديد من  2008نوفمبر /قد في تشرين الثانيع

بأي ناقش من دواعي األسف أن القضايا الجوهرية لم تو. 2009 عام وكيفية عملهالبروتوكول الثاني المعدل 
  .خالل اجتماعات الدول األطرافقدر من التفصيل 

  
في هذه المعاهدة األطراف الدول شرعت : أسلحة تقليدية معينةحظر اتفاقية لق بالمتعالبروتوكول الخامس 

لدول ول ،لبروتوكولل هاعن تنفيذلإلبالغ استخدامها جميع الدول األطراف يجوز ل استمارات موحدةفي إعداد 
إال أن . مأللغاطلب المساعدة في أنشطة إزالة ااستخدامها ل  القابلة لالنفجارمخلفات الحربالمتضررة من جراء 

في الدول   القابلة لالنفجارمخلفات الحربمشكلة الحلول الممكنة ل في حتى اآلنلم تبدأ النظر الدول األطراف 
.أحد االهتمامات الرئيسيةكون تينبغي أن تي الوالمتضررة 

  
تبدأ سو.  دولة30 التصديق عليها من طرف فور التنفيذاالتفاقية حيز هذه ستدخل : اتفاقية الذخائر العنقودية

تقديم لاجتماعات سنوية للدول األطراف، وإنشاء آليات عملية التنفيذ عقد شمل تو:  رسمياًهاتنفيذعملية عندئذ 
منظمات المجتمع والمراقبة من جانب إزالة األلغام ومساعدة الضحايا، لدعم عمليات الجهود بذل ، والتقارير
عدد من تنظيم لويخطط ). " األلغام األرضيةاقبمر: "نظام البحثمن خالل التقارير السنوية لالسيما (المدني 

االجتماعات الوطنية واإلقليمية لتيسير فهم أحكام االتفاقية وتشجيع الدول على االنضمام إليها في أقرب وقت 
.ممكن

  
 الحركةعمل 1-1- 2

 استمرت في إذانها بإمكاو. هاوتعزيز  القانون اإلنسانيقواعددور حاسم في اعتماد بالحركة اضطلعت 
هذه الصكوك المحددة في االلتزامات احترام ضمان الرامية إلى مهمة في الأن تقدم مساهمات حيوية المشاركة 

  .ألرواحلإنقاذ ما يمكن أن تحققه من و
  
ا في م واتفاقية الذخائر العنقودية اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفرادبشأن للحركة األهداف الرئيسية تتمثل و

:يلي
 ؛العالمي االنضمامتحقيق
  
 تدمير وأللغام ة ازالد المحددة إليكذلك المواعمعاهدات والالذي تنص عليه لحظر االمتثال لمراقبة

؛مساعدة الضحايابوالتزاماتها  مخزوناتال
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 المخزونات تدمير وزالة األلغام المحددة إلمواعيد للبذل جهود خاصة لتعزيز امتثال الدول األطراف
؛ انقضائهبعدلدولة معينة أو المحدد الموعد اقتراب د عن

محلية تنص على تنفيذ المعاهدات ومقاضاة أولئك الذين لتشريعات الدول األطراف اعتماد  ضمان
؛تهم ومعاقبمعاهداتالينتهكون أحكام 

  
ا، التشهيرفي أي عنقودية، استخدام األلغام األرضية المضادة لألفراد والذخائر الب، كلما كان ذلك مناسب

؛حدث فيهيمكان يمكن أن 

في اتخاذ والنظر ؛ أمكنحيثما ،  استخدام األلغام المضادة لألفراد والذخائر العنقودية وآثارهاتوثيق
 الدولغير من الفاعلة الجهات مع إجراءات مناسبة في هذه الحاالت مع المسؤولين الحكوميين، و

قواعد القانون إلى  من غير الدولالمعنية الفاعلة الجهات الدول وانضمام تشجيع وووسائل اإلعالم؛ 
؛حث على وضع حد الستخدام هذه األسلحةال و، ذات الصلةاإلنساني

 التنفيذحيز ها قبل دخولاتفاقية الذخائر العنقودية على من التوقيعات ممكن كبر عدد أالحصول على ،
؛ إليهاير الموقعةاألطراف غبسرعة وانضمام الدول الموقعة عليها وتصديق 

  
المتعلقة بالتزاماتها فوراً على الوفاء التنفيذ، بعد دخول االتفاقية حيز ، الدول األطرافتركيز من  التأكد

لدول األطراف خصوصاً إلى ا وتقديم المساعدة الدولية، ؛ومساعدة الضحاياأللغام ة اإزالعلى  تشجيعبال
؛ العنقوديةذخائر من الاألكثر تضرراً

  
حظر والبروتوكول الخامس التفاقية  البروتوكول الثاني المعدلبللحركة في ما يتعلق األهداف الرئيسية ل تتمثو

: ما يليفي، أسلحة تقليدية معينة

 ؛ إلى البروتوكولين عدد أكبر من الدولانضمامالتوصل إلى

 ؛نيالبروتوكولالمحددة في للحظر وااللتزامات االمتثال مراقبة

؛حاجةلوفقاً ل، محليةتنفيذ الدول األطراف لتشريعات تماد التأكد من اع
  
 المسلحة في وضع هاضمان أن تكون قواتعلى  ما يتعلق بالبروتوكول الخامس فيحث الدول األطراف 

 وأن هذه المهمة مطلوبة جميع الذخائر المتفجرة المستخدمةب المتعلقةسجيل وتبادل المعلومات  ت لهاتيحي
؛منها
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القابلة لالنفجارمخلفات الحربآثار جميع لتنفيذ البروتوكول  تناولضمان على طراف حث الدول األ  
.أللغام ومساعدة الضحاياة اإزالالتزاماتها بشأن ، مع التركيز على الحالية والمستقبلية

  
:ما يليتشمل جهود الحركة  هدات المشار إليها أعالهجميع المعا وبالنسبة إلى

 ؛ والقوات المسلحة، وأعضاء البرلمان،المسؤولين الحكوميينإجراء حوار منتظم مع
  
 ؛أهمية هذه المعاهداتب في المجال اإلنساني ووسائل اإلعالم الفاعلةاألخرى األطراف إثارة اهتمام

 العقبات التي تحول دون تنفيذهابوبأهمية هذه المعاهدات عالم والجمهور وسائل اإلإثارة اهتمام ،
؛بها ترتبطهامة يد بمناسبة حلول مواع

  
 وتدمير المخزوناتاأللغامإزالة االلتزامات بتنفيذ لوطنية والمساعدة الدولية البرامج لإلى اتقديم الدعم ،، 

؛ومساعدة الضحايا

 االنضمامتعزيز على  عملللعلى المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية وحلقات عمل ندوات تنظيم 
؛والتنفيذ

مع اتفاقية حقوق يتوافق ضحايا بموجب المعاهدات المذكورة أعاله الباسم   الذي ينفذعملالأن من  التأكد
.األشخاص ذوي اإلعاقة

  

ألدوار والمسؤوليات داخل الحركةالمتبادل لتعزيز  ال1-2- 2
  

: ما يليأجلمن العمل  اللجنة الدوليةتواصل 

 هذه المعاهدات إلى  العالميى االنضمام المراقبة والتشجيع علهام في بدور باسم الحركة االضطالع
 ؛هاوتنفيذ

لحركة االتي تبذلها جهود للدعم لا وغيرها من مواد ،االتصالمواد توفير الخبرات التقنية والقانونية، و
؛والمناصرةنشر ال يفي مجال



  2009مجلس المندوبین 
CD/09/12.1.1

12

 لغام على األالمنطبق باالمتثال للقانون اإلنساني  واجبهاب المسلحة النزاعاتتذكير األطراف في
نزاع الطرف كون وحين ي،  القابلة لالنفجارمخلفات الحرب غيرها منو ،األرضية، والذخائر العنقودية

لتزامات االحظر واالستناد إلى ال،  أو أكثر من المعاهدات المذكورة أعالهفي معاهدة اًدولة طرف مسلحال
؛ ذات الصلةةالمعاهدالمنصوص عليها في 

ما  حيث القابلة لالنفجارمخلفات الحرب غيرها منو ،، والذخائر العنقوديةضيةثار األلغام األرآل التوثيق
التابعة الوطنية واإلقليمية المحلية و إلى السلطات ومكتوبةسرية شفوية وتقديم مالحظات ؛ أمكن

بإمكان اللجنة ( على المدنيين فيها هذه األسلحة خطراًتشكل على منطقة التي تسيطر ألطراف النزاع 
؛) الحركة في هذه الجهودمكوناتتعبئة الدول والمنظمات اإلقليمية أو غيرها من أيضاً  ةالدولي

من أجل قواعد دولية جديدة لتنظيم استخدام األسلحة حول تحديد  والمشاركة في المفاوضات مراقبةال
؛هعدم تقويضواإلطار القانوني القائم تعزيز ضمان 

 تطوير هذه للتشجيع على  في المجال اإلنساني الفاعلةتعبئة الدول والمنظمات الدولية والجهات
.اً عالميهاقبولالمعاهدات وتنفيذها و

:بما يليالقيام  ،عند االقتضاء، الجمعيات الوطنيةتتولى و

 اتفاقية حظر األلغام  في طرفاًت إذا كان- دولهاأن للتأكد من ها انفي بلدالتدخل لدى السلطات الوطنية 
تدمير المخزونات المحددة في ما يتعلق ب المواعيد تحترم - المضادة لألفراد واتفاقية الذخائر العنقودية 

؛وإزالة األلغام

 آثار األلغام والقنابل بوالقيادات السياسية الوطنية  الجمهورتوعية ترمي إلى بأنشطة االضطالع
لقانون االحلول المنصوص عليها في صكوك ب، و القابلة لالنفجارمخلفات الحرب غيرها منوالعنقودية 
؛ذات الصلةاإلنساني 

   
 من جانب األمين  ها، وتنفيذلى المعاهدات الدولية ذات الصلةإتشجيع الحكومات على االنضمام

؛السلطات الوطنية
  
؛لمعاهداتعملية لتنفيذ تلك االتدابير الاتخاذ  والمحليةاعتماد التشريعات على تشجيع ال
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والمشاركة فيهاعلى الصعيد الوطني  مناقشات مع السلطات المعنية والمسؤولين العسكريينالشجيع ت ،
الصكوك الدولية ذات الصلة، بموجب شراكات لتقديم المساعدة للضحايا وإقامة المنفذة، برامج دعم الو

؛قةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعامثل معاهدات  ببما في ذلك االلتزام

 المنصوص عليها في كافية لدعم تنفيذ االلتزامات الموارد الالتدخل لدى السلطات الوطنية لضمان توفير
؛ على حد السواءقادرة على تقديم المساعدةالالدول في و المتضررة، في الدول المعاهدات

  
 في المؤتمرات عتمدةالمتنفيذ االلتزامات والتعهدات بمتابعة في بلدها سلطات الوطنية المع االضطالع 

.الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
  
: ما يليعلى االتحاد الدولييعمل و

سلطات العامة في المجال اإلنساني، في تنفيذ الصكوك للساعدة كهيئات م  الجمعيات الوطنيةتعزيز دور
عهد الدولي الخاص ، مثل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والذات الصلةالعالمية واإلقليمية 

؛ةالصح وحقوق اإلنسانالمعاهدات األخرى المتعلقة ببالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و
  
شأن ب مسألة التعريف بمواقف الحركةحول  اللجنة الدولية والجمعيات الوطنيةات مع مناقش خوض

.المواضيع التي تشملها االستراتيجية

األسلحةبثار التلوث منع الحوادث والحد من آ  2-2
 إلى جنب مع جنباًاألسلحة بمنع وقوع الحوادث والتخفيف من آثار التلوث الرامية إلى نشطة تنفيذ األيمكن 

واألنشطة إعادة التأهيل البدني، والرعاية الجراحية أنشطة بما فيها (التي تقدم الدعم للضحايا األخرى األنشطة 
الحد من جمع البيانات وتحليلها، وهذه األنشطة شمل تويمكن أن . )تحسين األمن االقتصاديإلى الرامية 

ألنشطة التي يتعين  اطبيعةويحدد السياق . إزالة األلغامو مسحر، وعمليات المخاطالالمخاطر، والتوعية ب
. المحددةهاأهدافوتركيبتها و االضطالع بها

  
  فإن،األلغامالخطر الذي تمثله الوة على وع. سلحة باختالف السياقاأل تثيرهطبيعة التهديد الذي وتختلف 

 واألسلحة ،من الذخيرةالمأمونة غير مخزونات وال،  القابلة لالنفجارمخلفات الحربسائر و العنقودية الذخائر
كعنوان عام  "األسلحةبالتلوث "ويستخدم مصطلح .  للسكانتهديداًتشكل أيضاً الصغيرة واألسلحة الخفيفة 

  . هذه األسلحةعنثار المترتبة اآلالرامية إلى الحد من  األنشطة الميدانيةوصف ل
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تم ، عندما 1988المدنيين في عام الناجم عن األسلحة على العمل اإلنساني للحد من آثار التلوث بدأ قد و
 عاظمتطوراً مستمراً مع ت ها واستراتيجياتهاتقنياتوقد شهدت . في أفغانستانول مرة ألاألنشطة االضطالع بهذه 

الناجم التلوث ب البداية، ذالمنظمات التي تعمل في هذا المجال، من اهتمتو. ونة والكفاءة المهنية والمساءلةالمر
.ةخاصمعاهدات التي تنظمها أو تحظرها األسلحة ب وليس فقط ،عن األسلحة الذي تكون له عواقب إنسانية

  
استفادت قد و.  كل منهامهمة ل وفقاًامختلف مكوناته عملت في هذه األنشطة، واً هاماًوردالحركة ولعبت 

 جمع البيانات والعمل في المجتمعات المحلية فطورت، من شبكاتها على المستوى المحليالجمعيات الوطنية 
اللجنة الدولية للصليب ووفرت . إزالة األلغامب  المعنيةهيئاتالكحلقة وصل مع أيضاً  والعمل ،لتغيير السلوك

أنشأت و. ةألنشطهذه لجمعيات الوطنية العاملة على الصعيد الدولي التمويل الالزم األحمر واالتحاد الدولي وال
طلب ل في جنيف، استجابة مقرهو، يعمل بدوام كاملالذي " األلغام قسم مكافحة" 1997في عام اللجنة الدولية 

األلغام في لمتعلقة باألعمال ادعم  الحينذلك وتولت منذ . أن تصبح المنظمة الرائدة في هذا المجالفي الحركة 
لدعم جهوداً كثيرة ، تطوير القدرة على التدخل مباشرة عالوة على اللجنة الدوليةوبذلت .  بلدا40ًأكثر من 

.في مجال بناء القدراتالسيما الجمعيات الوطنية، 
  
  
عمل الحركة 2-2-1

التي العاجلة حاالت الطوارئ  بدايةفي وبعدها قبلها وو النزاعات خالل أنشطة الحد من المخاطرتنفذ الحركة 
نهج مرن اعتماد األسلحة من خالل بوهي تسعى للحد من آثار التلوث  .ألسلحة تهديداًابتلوث  فيها الشكلي

أفضل استناداً إلى والتجربة المكتسبة بحكم تدريجياً في التطور يستمر هذا النهج وومتعدد التخصصات، 
الحد من في كل النواحي المتعلقة ب اً أساسياً عنصرتمع المحليعلى مستوى المج ويعد التواصل .الممارسات

. ذلك الدوربالموقع األفضل لالضطالع بالجمعيات الوطنية العاملة في البلدان المتضررة وتتمتع : المخاطر
بادئ لموفقاً للحالة، على أن تؤخذ في االعتبار ا،  أو مجتمعةمنفردة األنشطة،األنواع التالية من يمكن أن تنفذ و

. أعالهالمذكورةالتوجيهية 

كل تخطيط لساس األهو وتحليلها األسلحة بن المناطق الملوثة ع 4جمع البيانات  إن– جمع البيانات وتحليلها
 ، الناجينالوصول إلىفرص من عزز ي نشاط هام هو أيضاًو. باألسلحةللحد من المخاطر الناجمة عن التلوث 

تحديد المناطق البيانات بعد تحليلها على هذه وتساعد . ند إلى وقائع ميدانية تستقواعدطوير وتطبيق سهم في تيو
، والحد من األلغامإزالة ، والمتعلقة بالمسحوتحديد أولويات األنشطة تخطيط جعل من الممكن ترة، ويالخط

 لناجينوقع اتحديد متتيح معلومات هامة  هذه البيانات مصدريمكن أن تكون كما .  والتوعية بالمخاطر،المخاطر
، في كل بلد تقريباًلها حضور منظمات شعبية ، بوصفها الجمعيات الوطنيةتبوأ  ما تغالباًو.  إليهموتقديم الدعم

                                               
.ما إلى ذلك لحقول األلغام، وأنواع الذخائر، و، ورسم خرائطالقابلة لالنفجاروجود مخلفات الحرب وبيانات عن الحوادث،  4
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بذلك في األجل القصير كشريك غالباً وهي تقوم .  القصير والطويلينلجمع هذه البيانات في األجلمكانة متميزة 
كعنصر متكامل من استراتيجية وطنية شاملة لألنشطة المتعلقة ، طويلوفي األجل ال الدولية،للجنة ميداني 
الجهات الفاعلة األخرى لضمان بين جمع البيانات وتحليلها عملية وينبغي تنسيق .  الحكومةعادةتقودها باأللغام 

  .العمل المشترك والتوافق

شهدت فيها الحياة لبلدان التي  في ااألسلحةب في المناطق الملوثة غالباً ما يضطر السكان -  الحد من المخاطر
لمياه والحطب ورعي جمع ا، وتعاطي الزراعة مواصلةبسبب الحرب، االقتصادية واالجتماعية اضطراباً 

يمكن لكن والحل األمثل،  قد يمثل المناطق المتضررةومما ال شك فيه أن إزالة األلغام من . الماشية، أو السفر
 بواسطة برامج األمن قصير من خالل توفير بدائل أكثر أمناً الاألجلتلوث في ال التخفيف من عواقب

 أن هذه األنشطة يمكن حيثُو.  تحديداًالتلوثمسألة في االعتبار والسكن التي تأخذ المياه برامج االقتصادي و
فير ، وإنما لتو فقطلمنع وقوع حوادث جديدةفال بد من إيالء االعتبار ال الناجين، على  أيضاًعود بالفائدة أن ت

 والتي تتخذ تحقيق هذه الغايةالرامية إلى األنشطة وعادة ما تشمل .  في المجتمعدماجهمناالدعم للناجين وتيسير 
بديلة للغذاء أو ومصادر  أراض غير ملوثةمن مختلفة، إنشاء مناطق آمنة، وتوفير مصادر جديدة للمياه أشكاالً 

 ذلك هو منع األشخاص في المناطق الملوثة من والهدف من. وقود، وتنفيذ مشاريع القروض الصغيرةال
لدعم إلعادة لالناجين تلقي ، وضمان بقدر اإلمكانأو العيش بشكل طبيعي على قيد الحياة جل البقاء ألالمجازفة 

  .وتطبيع حياتهم إلى أقصى حد ممكنفي المجتمع  مدماجهنا

الرامية نشطة ضطالع باألت الطوارئ، واالالوعي في حاالإثارة المخاطر تشمل التوعية ب – مخاطرالالتوعية ب
 في تحديد اً مركزياًدورتؤدي إلى إحداث تغييرات طويلة األجل في السلوك والتأكد من أن المجتمعات المحلية 

عملية جري تو. الناجينبالفائدة على هذه األنشطة ويمكن أن تعود جميع . إزالة األلغامالمتعلقة بولويات األ
مستوى المعرفة بين المتاحة قليلة والبيانات حيث أن  أساساًم بذاته في حاالت الطوارئ قائ نشاطكالتوعية 
النازحون ميل ي، عندما النزاع انتهاء  مباشرةعقبالتي تفترات العادة في في الالحال هو و. للغاية تدٍنمالسكان 

أن فيجب  ع الحاالت األخرىجميأما في . قد بلغ الذروةعدد الضحايا يكون وبسرعة العودة إلى ديارهم إلى 
إلى أن هذه األنشطة قد صممت  نظراًو. من المخاطرإلى المجتمع المحلي، وترتبط بالحد التوعية تستند أنشطة 

رفع مستوى فينبغي أن تولي جميع الطرق التي تستهدف استهداف المدنيين األكثر عرضة للخطر، بغرض 
التفاعلية التي تقودها هج نُال وقد تبين أن. ماعية، وطبيعة التهديدالعوامل الثقافية واالجتكبيرة بالوعي عناية 

القائم على لتفاعل لهذا ا اًامتداد ة المحلياتالمجتمعداخل   التواصلكونوي. كثر فعاليةهي األ ة المحلياتالمجتمع
شاكل مفي موقع فريد يؤهلهم لنقل هم الصليب األحمر والهالل األحمر  يمتطوعوإن . المحليالمجتمع 

.األلغاممجال مكافحة العاملين في إلى المحلية مجتمعاتهم 
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اً متميزاً في الدور الذي ينبغي للجمعيات ، مثل جمع البيانات، عنصرالتواصل داخل المجتمع المحلي مثلوي
لألعمال المتعلقة مستدامة  ال يتجزأ من استراتيجية وطنية أن تضطلع به في األجل الطويل كجزءالوطنية 

.لغامباأل

حركة تقني أو إزالة لأللغام، تتولى العمليات مسح عندما تستدعي الضرورة إجراء  – إزالة األلغام ولمسحا
الوطنية المعايير  للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام، أو وفقاًالمؤهلين تعبئة الموظفين المعتمدين أو 

.5لألعمال المتعلقة باأللغام، حيثما وجدت

: تحقيق ما يلي من أجلهاقيمختلف مكونات الحركة وتنس تعزيز الجهود التي تبذلها 2-2-2

األسلحة، وإعادة بالحد من آثار التلوث رامية إلى دعم وتطوير القدرات واالستراتيجيات الوطنية ال
؛إدماج الضحايا في مجتمعاتهم المحلية، وتقديم الدعم للناجين

  
  ؛لألهداف اإلنمائية على الصعيدين الوطني والمحليمخاطر الالحد من التأكد من مراعاة أولويات

 ساس عندذلك األوالتصرف على في الحسبان ألسلحة ابلتلوث شكله ايالتهديد الذي أخذ التأكد من 
يجوز للجنة الدولية في هذه الحاالت تقديم الدعم التقني و ؛كوارث طبيعية في المناطق الملوثةحدوث 

؛فرق التنسيق، وغيرهااني وتقييم الميدلل
  
جمع ، ال سيما في مجاالت ضمان تبادل الخبرات الميدانية على الصعيد الدولي وتنسيق األنشطة

؛البيانات، والحد من المخاطر والتوعية بالمخاطر
  
 لتأهب، وتشجيع تقديم الدعم لبناء القدرات وتبادل التجارب والخبرات بين الجمعيات الوطنية خطط ادعم

؛األسلحةبالتلوث في مجال  ااملة في بلدانهالع

التي يكون فيها التلوث الناجم عن حاالت الطوارئ خالل األسلحة التلوث ب في مجال اتخبرالم يتقد
؛دور قياديباللجنة الدولية اضطالع مع األسلحة مشكلة مهمة، 

                                               
األحمر من العمل في ظروف آمنة، فإنها توكلها إلى  عندما تكون ثمة حاجة إلى مسوح تقنية أو إلى عملية بسيطة إزالة األلغام لتمكين اللجنة الدولية للصليب 5

ة األلغام، فإن اللجنة الدولية قد تقوم بنفسها على المدى القصير بمسوح تقنية، وإزالة القنابل وإذا لم يتوافر أي مشغل معتمد إلزال. مشغلين معتمدين إلزالة األلغام
ويسري هذا اإلجراء على الحاالت التي تكون فيها اللجنة الدولية الجهة الوحيدة التي تستطيع النفاذ إلى . المتفجرة، وتطلع بالعمليات البسيطة إلزالة األلغام

ويبقى الهدف األساس هو حماية موظفي الحركة، وضمان ممرات آمنة لهم لتقديم مساعدت اللجنة الدولية .  عند التصدي للحاالت الطارئةالمناطق الملوثة، أو
   .للسكان وحمايتهم، وحماية أنشطتها
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 التلوث المتعلقة بيا لتعامل مع القضالحركة لتستخدمه مكونات ا يداخلنهج اعتماد التشجيع على
.األسلحةب

  
  
  تقديم المساعدة للضحايا  2-3

ومخلفات الحرب القابلة ، والذخائر العنقودية، األرضيةتقديم المساعدة لضحايا األلغام يجب تنفيذ برامج 
شخاص خفض عدد األ) أ(الهدف من هذا النهج يكون و. متعدد التخصصاتومن خالل نهج متكامل لالنفجار 

الرعاية الطبية، خدمات الطوارئ وتحسين فرص الحصول على بجروح من خالل  تهمصابإون بعد يتوفالذين 
لألشخاص ذوي االندماج االجتماعي عرقل التي ت من العوامل –قدر اإلمكان  أو الحد -إزالة العوامل و) ب(

 مستوى ممكن من لهم تحقيق أعلىبحيث يمكن ، بمن فيهم الناجون من الحوادث المتصلة باألسلحة، اإلعاقة
أن وينبغي .  والمحافظة على هذا المستوى واقتصادياً واجتماعياً ونفسياًجسدياً: االستقاللية ونوعية الحياة

 للمواطنين نفسها التي تتاحالفرص على و، لخدمات األساسيةعلى ا اتذوي اإلعاقمن ألشخاص  احصلي
ويعد . التعليم والعملوفي مجالي في المجتمع كامل وفعال تهم وإدماجهم على نحو اآلخرين من أجل مشارك

موعة  مجموعة فرعية من مج-األسلحة من مباشرة المتضررون  –ن من الحوادث المتصلة باألسلحة والناج
الذين تلك التي يواجهها األشخاص ونها عن واجهيالمشاكل التي ال تختلف و. أوسع من األشخاص ذوي اإلعاقة

.يعانون من إعاقات أخرى

في اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد لمساعدة الدول األطراف تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها يح ويت
المؤتمر االستعراضي انعقاد منذ و. يدانكيفية تنظيم العمل في هذا المدروس هامة في االستفادة من الضحايا 

 اًتحديد "مساعدة الضحايا"فكرة ، اكتسبت 2004التفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد في نيروبي عام األول 
شمل وي. م من األشخاص ذوي اإلعاقةمعالجة حقوق واحتياجات ضحايا األلغام وغيرهل  وضعإطارداخل  أدق
  قابلة للقياس ومحددة زمنياًوضع أهداف دقيقةوطنية لمساعدة الضحايا، ومراكز اتصال اإلطار إنشاء هذا 

األشخاص ذوي وتحسين الحياة اليومية للناجين من األلغام وغيرهم من لتحقيق أهداف خطة عمل نيروبي 
األشخاص حقوق واحتياجات عن  باألسلحة من حوادث التلوث 6حقوق واحتياجات الناجين وال تختلف .اإلعاقة

ة تلبيتقديم الدعم لويعد . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالمعنية باألمم المتحدة في إطار اتفاقية ذوي اإلعاقة 
  .أكثر أهمية بدور لحركةأن تضطلع فيه ا ينبغي التياحتياجات وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أحد المجاالت 

 3 في التنفيذ حيز دخاللذان  اللالتفاقيةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري وتسجل 
هذه وتقتضي . شخاص ذوي اإلعاقةأليال االمتبعة ح في المواقف والنهج  كبيراًتحوالً 20087مايو /أيار

                                               
بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية  واخسارة اقتصادية أو حرمأو تعرضوا ل، بضرر جسدي أو نفسي،  أو جماعياً، فردياً أصيبواالضحايا هم الذين 6

.حادث يتصل باألسلحةالذين نجوا من أما الناجون فهم األشخاص . االمتناع عن القيام بأعمال تتعلق باستخدام األسلحةبسبب أو بسبب أعمال 
. البروتوكول االختياري لالتفاقية دولة على26بينما صدقت  ،2009يناير / كانون الثاني في على االتفاقية قد صدقت  دولة 44 كانت 7
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إلى العالج الطبي يحتاجون خيرية اً لألعمال الباعتبارهم هدفإلى األشخاص ذوي اإلعاقة أال ينظر المعاهدة 
المطالبة بتلك الحقوق واتخاذ قرارات تؤثر في وقادرين على والحماية االجتماعية، وإنما كأشخاص لهم حقوق، 

.في المجتمعنشيطين  فراداأعلى أن يكونوا  ودروسة، الحرة والممهحياتهم على أساس موافقت
  

الرعاية خدمات تكون أن قتضي تإنما ؛ وجديدةأو تخصصات ميادين مساعدة الضحايا تطوير وال تقتضي 
لتلبية احتياجات مالئمة ، واألطر التشريعية والسياسية قائمةالالصحية وإعادة التأهيل والخدمات االجتماعية 

لصحة العامة خدمات ااإلطار الشامل للناجين على أنها جزء من امساعدة وينبغي النظر إلى . ع المواطنينجمي
الناجين حصول  اإلطار لضمان أن تؤخذ الرعاية في ذلكيجب ومع ذلك . في البلدوالخدمات االجتماعية 

ما يتعلق  في –خر ذاتها التي يحصل عليها أي شخص آالفرص األشخاص ذوي اإلعاقة على وغيرهم من 
الحياة، والتعليم والمشاركة في مدى على والحصول على دخل مستمر بالرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، 

.المحليالمجتمع 
  

، إذ أن البلدانحيث تختلف قدرات لتنمية أو التخلف من امساعدة الضحايا في سياق أوسع ويجب النظر إلى 
، إلى سكانهامن الرعاية والمساعدة االجتماعية القدر الكافي تقديم  تعجز عن هناك العديد من البلدان التي قد

مساعدة الناجين من الحوادث بسياسي اللتزام ويكون اال.  بشكل خاصاألشخاص ذوي اإلعاقةلى إ، وعموماً
تحقيق ضمان غير أن في البلدان المتضررة، سائر األشخاص ذوي اإلعاقة عنصراً أساسياً األسلحة وبالمتصلة 

  . إنمائية أوسع نطاقاًالهتماماتنتائج ملموسة قد يستلزم التصدي 

عمل الحركة 2-3-1
الرعاية الطبية المستمرة، وإعادة خدمات الطوارئ و مساعدة الضحايا إطارفي ندرج األنشطة التي تتتناول 

 نشراالقتصادي، وتطوير و اإلدماج وإعادة االندماج االجتماعي، و، والدعم النفسي،التأهيل البدني والوظيفي
، ذوي اإلعاقة والرعاية والحماية لجميع المواطنين  الفعالالعالجتوفير  دافع عنتالتشريعات والسياسات التي 

.الحوادث المتصلة باألسلحةمن بمن فيهم الناجون 
  

يمكن أن تقوم  أو / و،الجمعيات الوطنيةبعض بدعم من للجنة الدولية ا المبينة أدناهأن تقوم باألنشطة ويمكن 
وتجدر . أو من االتحاد الدولي/ اللجنة الدولية للصليب األحمر وبدعم من  ا،الجمعيات الوطنية في بلدانهبها 

مدعوة الستكشاف إمكانيات إقامة شراكات مع الجمعيات الوطنية المساهمة الجمعيات الوطنية اإلشارة إلى أن 
.مستفيدةال

، تسعى للمساهمة في األنشطة التاليةأن لسياق وقدراتها ومواردها، تبعاً ل الحركة، مكونات جميعل وينبغي
  :شامل نهججزء من ك
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مثل مجاالت الرعاية الطبية المستمرة تغطي خدمات الطوارئ و :الرعاية الطبية المستمرةخدمات الطوارئ و
الرعاية الحصول على ، ومرافق الرعاية الصحيةالوصول إلى  تأمينوفي حاالت الطوارئ اإلسعافات األولية 
وهي تهدف إلى إنشاء وتحسين ). ، وعالج األلمالمختصةة ي الجراحمعالجة ذلك البما في(الطبية المناسبة 

الذين تزال قائمة ألولئك الفورية واالحتياجات التي ال الحتياجات الطبية ا  لتلبيةخدمات الرعاية الصحية الالزمة
من خالل زيادة عدد العاملين في مجال الرعاية وذلك ، األسلحةاستخدمت فيه في حادث بجروح أصيبوا 

على مرافق الرعاية الصحية حصول ضمان الصحية ومن خالل لرعاية لالصحية وتحسين البنية التحتية 
  . واألدوية الضرورية للوفاء بالحد األدنى من المعاييروالموادلمعدات ا

 مثل األطراف األجهزة المساعدة بأنه توفير البدنيدة التأهيل إعايمكن وصف :  والوظيفيالبدنيالتأهيل إعادة 
العالج المتحركة، فضالً عن كراسي ال و،المشياألجهزة التي تساعد على  وأجهزة التقويم، و،االصطناعية

 ها، وإصالحها، وتعديلعند االقتضاء،األجهزة هذه   أنشطة ترمي إلى صيانةويشمل أيضاً.  المالئمالطبيعي
أما ؛ جسدية أو تحسينهاالقدراتهم استعادة  األشخاص على إعادة التأهيل البدني على مساعدةوتركز . هاواستبدال
 على ماستعادة قدرتهاألشخاص ذوي اإلعاقة على  لمساعدة المتخذةجميع التدابير فتشمل التأهيل الوظيفي إعادة 

قد تستهدف قدرات محددة مثل ، ويةضرورأو  مفيدة وأها مهمة وناألدوار التي يرباألنشطة أو تأدية  االضطالع
  .البصر والسمع

أو اإلدماج  االندماجوالجهود الرامية إلى تحقيق إعادة الدعم النفسي يتخذ شكل  :الدعم النفسي واالجتماعي
 م التغلب على التجارب المؤلمة، وتعزيز رفاهعلىلضحايا تساعد اشمل األنشطة التي يو. االجتماعي
المجتمع المحلي، من النظراء داخل مجموعات الدعم المشاركة في ن أن تشمل هذه األنشطة ويمك. االجتماعي

اإلرشاد المهني تقديم ، وغيرهاة ويالرياضألنشطة ، وفي الذوي اإلعاقاتجمعيات الندوات التي تنظمها الفي و
الحوادث ة الناجين من حيايحسنا إلى حد كبير  أن المالئمينلدعم النفسي واالجتماعي ويمكن ل. عند الضرورة
  . بسببهاوعائالت الذين قتلوا أو جرحوااألسلحة الناجمة عن 

في توفير التعليم والتدريب ماج داإل  أوإعادة االندماج االقتصاديتتمثل أنشطة  :االقتصاديإعادة االندماج 
 وتتوقف. لية المتضررةوتطوير األنشطة االقتصادية المستدامة وفرص العمل في المجتمعات المحأساساً المهني 

مجتمعاتهم لاالقتصادي وضع  والعلى االستقرار السياسيلباقين على قيد الحياة  آفاق المستقبل لى حد كبيرإل
أنفسهم العتماد على على الناجين وأسرهم اساهم في قدرة تتعزيز فرص االندماج االقتصادي إال أن . المحلية

في ، ولتنمية االقتصاديةمن امج هذه الجهود في سياق أوسع من المهم دو. ككلالمحلي وتنمية المجتمع 
.دماجهم اقتصادياًعادة إتم إالضحايا الذين تضمان زيادات كبيرة في عدد الرامية إلى محاوالت ال
  

 المنتدياتفي مشاركة نشطة سلطات العامة في المجال اإلنساني للمساعدة كهيئات الجمعيات الوطنية وتشارك 
، ذوي اإلعاقةألشخاص إلى االخدمات المقدمة مراقبة أو / يقية التي تهدف إلى تطوير وتنفيذ ووالهيئات التنس

  .الناجون من الحوادث المتصلة باألسلحة ذلك  فيابم



  2009مجلس المندوبین 
CD/09/12.1.1

20

: من أجلها وتنسيقامختلف مكونات الحركة تعزيز جهودهعلى  يتعين 2-3-2

 عزيز األنشطة من أجل تتحسين تنسيق حايا وفي مجال تقديم المساعدة للضالميدانية الخبرة تبادل ضمان
؛ لتلبية احتياجات الناجين وأسرهماستجابة شاملة ومتكاملةعلى إرساء لحركة قدرة ا

  
مبادرات خدمات إعادة التأهيل واالستفادة من زيادة فرص الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، و

نفسها التي يحصل عليها وأسرهم الفرص الناجين ومنح ،  االجتماعي واالقتصاديندماجاالإعادة 
؛كامل وفعال في المجتمععلى نحو ماجهم تهم وإدمشاركتحقيق من أجل  -   اآلخروننوالمواطن

  
 والحرمان من ، والتهميش،على مستوى المجتمع المحلي للحد من خطر التمييزالتوعية دعم برامج 

 وأسرهم ،من معاناة الناجينأنها أن تزيد وكلها أمور من ش والتعليم والعمل، ،الحصول على الخدمات
؛التنمية االقتصادية واالجتماعيةتحقيق عرقل تومجتمعاتهم المحلية، و

  
الناجين على الخدمات حصول والتأكد من المقدمة، إعادة التأهيل خدمات تحسين نوعية الرعاية الطبية و

؛ الخاصةالتي تلبي احتياجاتهم
  
 حيث أن توافرها في األجل الطويلالخدمات من أجل ضمان ة إلى تقديم بالنسبتطوير القدرات الوطنية ،

؛ حياتهمطوالهذه الخدمات يحتاجون إلى معظم الناجين 

 دعم بناء القدرات من خالل ، بما في ذلك المعنية األخرى األطرافالوطنية مع ات الجمعيدعم شراكات
؛ على الصعيد الوطنيغالباًاملة العمختلف الهيئات العامة فعال لدى مساعد لتأدية دور 

  
 لألشخاص ذوي حتياجات وحقوق اإلنسان األساسية االصياغة القوانين والسياسات التي تلبي دعم

  .إعادة التأهيلأنشطة ، وضمان فعالية جون من الحوادث المتصلة باألسلحة، بمن فيهم النااإلعاقة


