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  الملّخص التنفیذي

بشأن األلغام األرضیة والذخائر العنقودیة  استراتیجیة الحركة ٢٠٠٩اعتمد مجلس المندوبین في عام 
األسلحة التي  إلى ضمان عدم تضّرر المدنیین من ترميلفات الحرب القابلة لالنفجار، التي وغیرھا من مخ

وقد عملت مكونات الحركة الدولیة للصلیب . العملیات القتالیةتتسّبب في المعاناة واإلصابات بعد انتھاء 
ربع الماضیة على خالل السنوات األ") الحركة"المشار إلیھا في ما یلي باسم (األحمر والھالل األحمر 

، وتنفیذ أنشطة لتفادي القانون الدولي اإلنساني قواعدتعزیز ما یتعلق بھا من تنفیذ االستراتیجیة عن طریق 
  .والحّد من آثار التلوث باألسلحة، وتقدیم مساعدات للضحایاالحوادث 

  
  المرتبطة بھذا الموضوعمعاھدات القانون الدولي اإلنسانيإلى  الدول انضماممجال  في وُأحرز تقّدم كبیر

تھدید األلغام بإنھاء ویجب على مكونات الحركة مع ذلك أن تواصل التزامھا . ھذه المعاھداتوتنفیذھا ل
الحرب القابلة لالنفجار للمدنیین، وبضمان حصول الضحایا على والذخائر العنقودیة وغیرھا من مخلفات 

على العمل في المثابرة من على وجھ الخصوص حركة لمكونات الوال بّد . ما یحتاجون إلیھ من مساعدات
  :المتواصلة للتلوث باألسلحة على المدنیینلآلثار الكبیرة نظرًا بما یلي مواصلة االلتزام ھذا المجال ومن 

 باأللغام تعلقة المالقانون الدولي اإلنسانيمعاھدات بالترویج لالنضمام إلى التزام كافة مكونات الحركة 
الجھود ، وكذلك التزامھا بتعزیز ھذه المعاھداتللتنفیذ الكامل لو وبالذخائر العنقودیةاد المضادة لألفر

التفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن البروتوكول الخامس الرامیة إلى نشر 
 ") التقلیدیةاتفاقیة األسلحة"المشار إلیھا في ما یلي باسم (اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة األثر 

تفاقیة الخامس البروتوكول ال"المشار إلیھ في ما یلي باسم  (بشأن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار
؛")األسلحة التقلیدیة

 التزام الجمعیات الوطنیة العاملة في البلدان المتضررة من التلوث باألسلحة بمواصلة المشاركة في
، مع ضمان  إلى الحّد من المخاطر وإلى التوعیة بالمخاطراألنشطة الرامیةأنشطة الوقایة، وال سّیما 

؛االعتراف بھذه األنشطة وضمان إدراجھا في استراتیجیات العمل الوطنیة الخاصة باأللغام

بما التزام الجمعیات الوطنیة العاملة في البلدان التي توجد فیھا أعداد كبیرة من ضحایا التلوث باألسلحة 
:یلي

oالضحایا مساعدة مباشرة أو غیر مباشرة، ومنھا ا قدر المستطاع لمساعدة توسیع نطاق أنشطتھ
لضمان حصول  األجھزة الحكومیة المعنیة وبدعوة ھذه األجھزةة بالتعاون مع األنشطة الخاص

بفرص إعادة اإلدماج االجتماعي؛الضحایا على الخدمات وضمان تمتعھم 

oبعین االعتبار في األنشطة الرامیة إلى إلعاقةحقوق األشخاص ذوي ااألمم المتحدة ل أخذ اتفاقیة 
  .رةالمناَصمساعدة الضحایا وفي جھود 

  
 ىلعمل الحركة علفي ھذه المجاالت یثبت أّنھ وسیلة فعالة جدًا وما فتئ التعاون بین مكونات الحركة 

اللجنة "م  ما یلي باسالمشار إلیھا في(وستواصل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر . تحقیق ھذه األھداف
االتحاد " ما یلي باسم  فيالمشار إلیھ( االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر و)"الدولیة
وستواصل اللجنة .  مساعدة الجمعیات الوطنیة على االضطالع بجھودھا في ھذه المجاالت)"الدولي

یق برامج المساعدة التي تضطلع بھا في الدولیة أیضًا أنشطة الوقایة الرامیة إلى مساعدة الضحایا عن طر
  .المیدان وفقًا لالستراتیجیة
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  المقّدمة

ُتعّد األلغام األرضیة المضادة لألفراد والذخائر العنقودیة ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار تھدیدًا متواصًال 
، وال ١لحة في كل عام ضحیة لھذه األس٤٠٠٠دان، إذ ما زال ُیسّجل ما یزید على للناس في الكثیر من البل

وتؤّكد المعلومات المتوفرة بشأن . شّك في أّن األعداد الحقیقیة لضحایا ھذه األسلحة أكبر من ھذا العدد
وتثیر شكوكًا بشأن وجود  أخرى؛ طقامنوست  دولة ٥٩األلغام األرضیة وجود ألغام أرضیة في زھاء 

وتؤّكد المعلومات المتوفرة بشأن . ٢أخرىدولة  ١٣ألغام أرضیة أو بقایا للتلوث باأللغام األرضیة في 
 وتؤّكد .٣خائر العنقودیةذالمخلفات  دولة وثالث مناطق على األقل ب٢٤ تلوث أراضيالذخائر العنقودیة 

بمخلفات  دولة ومنطقة ٨٥المعلومات المتوفرة بشأن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار تلوث أراضي 
  .٤الحرب القابلة لالنفجار

  
األلغام األرضیة استراتیجیة معّدلة للحركة بشأن  ٢٠٠٩ لعام ٦د مجلس المندوبین بموجب القرار واعتم

وحث مجلس المندوبین في ھذا القرار . ٥والذخائر العنقودیة وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار
 وتزوید اللجنة ة الحركةستراتیجیال تنفیذھا لكیفیة ة دوریة ذاتیاتإجراء تقییمعلى مكونات الحركة كافة 

 ودعا مجلس المندوبین في ).٣الفقرة  ( التقاریرإعدادألغراض الرصد والدولیة بالمعلومات الالزمة 
 في ھذا الصدد  المندوبینإلى مجلسرفع تقریر وستراتیجیة االإلى رصد تنفیذ القرار ذاتھ اللجنة الدولیة 

  ).٤الفقرة (عند االقتضاء 
  

وعن التحدیات والفرص المستقبلیة في ھذا الصدد أمرًا  تنفیذ الحركة لالستراتیجیة وبات تقدیم تقریر عن
 مؤتمر االستعراض موعد عقدواقتراب مناسبًا بعد مرور أربع سنوات على اعتماد االستراتیجیة المعّدلة 

ض المقبل مؤتمر االستعراو) ٢٠١٤ یولیو/مابوتو، تموز(المقبل التفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد 
  ).٢٠١٥ (التفاقیة الذخائر العنقودیة

  
  :الستراتیجیة، وھي ما یليلثالثة المجاالت الرئیسیة الویشمل ھذا التقریر 

  الخاصة باأللغام والذخائر العنقودیة ومخلفات الحرب القابلة لالنفجارالتعریف بالقواعد الدولیة  )أ(
  ؛وتعزیزھا

  ؛ث باألسلحة من آثار التلومنع الحوادث والحّد  )ب(

  .تقدیم المساعدة للضحایا  )ج(

  
وال یشمل كّل األنشطة  ،ألنشطة الحركة في كل مجال من مجاالت عملھاالتقریر على أمثلة ھذا ویحتوي 

- ٢٠٠٩نوفمبر /تشرین الثاني (التي اضطلعت بھا الحركة في ھذا الصدد خالل الفترة المشمولة بالتقریر

                                                
؛ وبلغ ٢٠١١ ضحیة جدیدة في عام ٤٢٨٦بلغ مجموع ضحایا األلغام األرضیة ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار الذین ُسّجلوا   ١

  لعاممرصد األلغام األرضیة والذخائر العنقودیةتقریر  (٢٠٠٩ ضحایا في عام ٤٠١٠ ؛ و٢٠١٠ ضحیة في عام ٤١٩١عددھم 
). ١ عن األلغام األرضیة، ص ٢٠١٢ لعام مرصد األلغام األرضیة والذخائر العنقودیة وتقریر ١ عن األلغام األرضیة، ص ٢٠١١

  .وتتفاوت اإلحصاءات أحیانًا بسبب تفاوت المعلومات المتوفرة
  .١ عن األلغام األرضیة، ص ٢٠١٢ لعام مرصد األلغام األرضیة والذخائر العنقودیةتقریر   ٢
  .٢، ص الذخائر العنقودیة عن ٢٠١٢ لعام مرصد األلغام األرضیة والذخائر العنقودیةقریر ت  ٣
the.www://http-: مرصد األلغام األرضیة والذخائر العنقودیةاستعراض اللجنة الدولیة للبیانات الُقطریة الموجودة لدى   ٤

profiles_region/display/cp/php.index/org.monitor .  
٥  htm.2009-6-resolution-delegates-council/resolution/documents/resources/eng/org.icrc.www://http  . حّلت االستراتیجیة التي

) ١٩٩٩ لمجلس المندوبین لعام ١٠القرار  (١٩٩٩ األرضیة لعام م محّل استراتیجیة الحركة بشأن األلغا٢٠٠٩اعُتمدت في عام 
 لمجلس المندوبین ١١ر القرا( وُوّسع نطاقھا لكي تشمل مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠٠٣التي ُمّددت في عام 

  ).٢٠٠٣لعام 
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وتبّین األمثلة المذكورة في التقریر . لھذه األنشطة  شامًالًال سّجأن یكونُیراد  وال )٢٠١٣یونیو /حزیران 
االستراتیجیة وأّنھا تساعد على الحّد من المعاناة أّن الحركة ما زالت تشارك بنشاط في جمیع جوانب 

. رفات الحرب القابلة لالنفجالالذخائر العنقودیة وغیرھا من مخاأللغام األرضیة والبشریة الناجمة عن 
ویمكن تعزیز بعض جوانب العمل الخاصة باالستراتیجیة بوسائل تضم الشراكات بین مكونات الحركة 

  .بغّض النظر عن التحدیات التي قد تنشأ في األعوام المقبلة
  

   وتعزیزھاالتعریف بالقواعد الدولیة  - ١

  التطورات الرئیسیة  ١ - ١

 أحد التطورات األكثر أھمیة ٢٠١٠٦ أغسطس/ آب١ذ في  حّیز النفااتفاقیة الذخائر العنقودیةُیعّد دخول 
باستراتیجیة الحركة المعّدلة منذ اعتمادھا في شھر تشرین التي طرأت على اإلطار القانوني المتعلق 

 دولة وعدد الدول ٨٣بلغ عدد الدول األطراف في ھذه االتفاقیة قد و. ٢٠٠٩نوفمبر من عام /الثاني
كبیر في مجال وُأحرز تقّدم . ٢٠١٣یونیو من عام /ة حّتى شھر حزیران دول٢٩األخرى الموقعة علیھا 

بإزالة  الخاصة القیام بالواجباتفي عدد من الدول األطراف في االتفاقیة ، وشرع ٧تدمیر المخزونات
عالم مساعدة الضحایا بوسائل تضم اتخاذ إجراءات لتحسین اإلعالم بمدى التلوث باألسلحة واإلاألسلحة و

وُأحرز أیضًا تقّدم في اعتماد أو تعدیل تشریعات وطنیة للحیلولة دون ارتكاب . ت الضحایاباحتیاجا
وما زال ھناك مع . وللمعاقبة على ھذه االنتھاكات في حال ارتكابھاائر العنقودیة خانتھاكات التفاقیة الذ

  . أن تفي بالتزامھا في ھذا الصددذلك الكثیر من الدول التي ینبغي لھا
  

 بوجھ االتفاقیةنجاح ھذه  خالل السنوات األربع الماضیة ٨حظر األلغام المضادة لألفرادتفاقیة القییم ویبّین ت
فقد . الخاصة بھاتعترض المساعي التي ما زالت الكبیرة وجود عدد من التحدیات من عام على الرغم 

وتحترم الدول غیر . ٩لة دو١٦١ انضمام الدول إلى االتفاقیة ووصل عدد الدول األطراف فیھا إلى تواصَل
ولكن لوحظ استعمال . بوجھ عامالقواعد األساسیة لالتفاقیة  دولة، ٣٦األطراف في االتفاقیة، وعددھا 

خمس وعشرون وأفادت . غیر الدول لأللغام المضادة لألفراد في عدة سیاقاتالدول واألطراف األخرى 
، ولكن حصل معظم الدول ١٠اتھا في مجال اإلزالةدولة من الدول األطراف في االتفاقیة بأّنھا أنجزت واجب

وأفاد . ١١للمھلة الممنوحة لھا إلنجاز ھذه العملیة دولة، على تمدید ٣٤، وعددھا عملیة اإلزالةالتي لم تنجز 
انون الوطني، ولكن لم یكن باتخاذ تدابیر إلدماج أحكام االتفاقیة في الق من الدول األطراف في المائةستون 

مساعدة الضحایا إلى  الجھود الرامیة أّدتو. ٢٠٠٩م ضئیل للغایة في ھذا المجال منذ عام ھناك سوى تقد
 ولكن ال یحصل الكثیر من الضحایا حّتى ،إلى تحسین حیاة الكثیر من الناس في السنوات الماضیةبالتأكید 

  .اآلن على الخدمات التي یحتاجون إلیھا
  

                                                
، وُفتح باب التوقیع علیھا في أوسلو في شھر كانون ٢٠٠٨مایو / أّیار٣٠اعُتمدت اتفاقیة الذخائر العنقودیة في دبلن في   ٦

  .٢٠٠٨دیسمبر من عام /األول
 بأّن الدول األطراف قامت حّتى شھر ٢٠١٢ لعام الذخائر العنقودیة في تقریره عن مرصد األلغام األرضیة والذخائر العنقودیةأفاد   ٧

  . ملیون قطعة من الذخائر الصغیرة٨٥٫٨ عبوة من الذخائر العنقودیة تحتوي على ٧٤٤٢٣١ بتدمیر ٢٠١٢یولیو من عام /تموز
سبتمبر /ول أیل١٨ في أوسلو في  حظر استعمال وتخزین وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمیر تلك األلغاماعُتمدت اتفاقیة  ٨

  .١٩٩٩مارس / آذار١، ودخلت حّیز النفاذ في ١٩٩٧
تضّم الدول األطراف في اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد حالیًا جمیع الدول األفریقیة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وجمیع   ٩

  .الدول األوروبیة
بوتان وجمھوریة الكونغو والدانمرك : ، وھي ما یلي٢٠٠٩ام أنجزت عشر دول عملیة إزالة األلغام المضادة لألفراد لدیھا في ع  ١٠

، ٢٠٠٩وأنجزت خمس عشرة دولة عملیة اإلزالة قبل عام . وغامبیا وغینیا بیساو واألردن ونیكاراغوا ونیجیریا وأوغندا وفنزویال
مھوریة مقدونیا الیوغسالفیة السابقة ألبانیا وبلغاریا وكوستاریكا وجیبوتي وفرنسا والیونان وغواتیماال وھندوراس وج: وھي ما یلي

  .ومالوي ورواندا وسورینام وسوازیالند وتونس وزامبیا
 سنوات اعتبارًا ١٠یجب على الدول األطراف في اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد أن تنجز عملیة إزالة األلغام في غضون   ١١

  ).٥المادة (ول ما لم تتقّدم ھذه الدول بطلب لتمدید ھذه المھلة وُیقبل طلبھا من تاریخ دخول االتفاقیة حّیز النفاذ في ما یخّص ھذه الد
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بشأن مخلفات الحرب القابلة   األسلحة التقلیدیةالتفاقیةالبروتوكول الخامس وقد یؤدي االنضمام إلى 
یصابون بسبب ھذه األسلحة ووتنفیذ ھذا البروتوكول إلى تخفیض عدد المدنیین الذین ُیقتلون  ١٢لالنفجار

ولكن ما زالت وتیرة االنضمام إلى ھذا البروتوكول بطیئة . أثناء النزاعات المسلحة وبعدھا تخفیضًا كبیرًا
.  دولة٨١ سوى ٢٠١٣یونیو من عام / لم یبلغ عدد الدول األطراف فیھ حّتى شھر حزیرانإذ ،نسبیًا

المتعلقة باستعمال المعلومات وحفظ وإرسال  سجیلتؤدي االختالفات في تاحتمال أن وتتزاید المخاوف من 
  .١٣إلى إضعاف فعالیة البروتوكول إضعافًا شدیدًا) ٤المادة (الذخائر المتفجرة 

  
حظر أو تقیید شأن ب ل التفاقیة األسلحة التقلیدیةالبروتوكول الثاني المعدَّول األطراف في ورّكزت الد

في مناقشاتھا خالل السنوات الماضیة على  ١٤استعمال األلغام واألفخاخ المتفجرة واألجھزة األخرى
 جرى التركیز فيو. بالمدنیینالعبوات البدائیة المتفجرة نظرًا للخسائر الفادحة التي تلحقھا ھذه األسلحة 

القانون الدولي اإلنساني، وكذلك على على جوانب أخرى غیر جوانب الجھود المبذولة في ھذا الصدد 
  .١٥مواجھة مشكلة العبوات البدائیة المتفجرةوسائل 

  

   وتعزیزھاأنشطة الحركة الرامیة إلى التعریف بالقواعد الدولیة  ٢ - ١

الواجبات التي نون الدولي اإلنساني والدعوة إلى إنجاز د القاواصلت الحركة نشاطھا في مجال نشر قواع
مخلفات غیرھا من بشأن األلغام األرضیة المضادة لألفراد والذخائر العنقودیة وتفرضھا المعاھدات 

الفرص التي أتاحتھا لھم المنتدیات ، ومنھم رئیسھا، اللجنة الدولیة ممثلو اغتنمو. الحرب القابلة لالنفجار
بانتظام إلى كذلك الحوار الثنائي طوال الفترة المشمولة بھذا التقریر لدعوة الدول  األطراف والمتعددة

 واتفاقیة الذخائر العنقودیة واتفاقیة األسلحة التقلیدیة االنضمام إلى اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد
اصة بھذه الصكوك القانونیة ات الخوتشارك اللجنة الدولیة مشاركة كبیرة في العملی. وبروتوكوالتھا

 تفي ھذه الصكوك وفي اجتماعابنشاط في اجتماعات الدول األطراف اللجنة الدولیة وتشارك . الدولیة
والمنظمات  الخبراء وفي المشاورات غیر الرسمیة مع الحكومات تاللجان الدائمة، وكذلك في اجتماعا

یات، وكذلك أثناء حوارھا الثنائي مع الدول، إلى وتدعو اللجنة الدولیة خالل ھذه المنتد. غیر الحكومیة
تنفیذ ھذه الصكوك القانونیة الدولیة تنفیذًا كامًال في الوقت المناسب، وتدعو إلى تخصیص الموارد الالزمة 

  .لھذه الغایة
  

 ٥ادة الطلبات التي تقّدمھا الدول بموجب الم بتقدیم تعلیقات على ٢٠٠٨منذ عام سنویًا وتقوم اللجنة الدولیة 
ھلة الممنوحة لھا إلزالة األلغام، وُتعرض ھذه التعلیقات من اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد لتمدید الم

وقد قامت اللجنة . على الدول األطراف في ھذه االتفاقیة إّبان اجتماعاتھا للبّت في طلبات التمدید المقدمة
وأّثرت .  طلبًا من ھذه الطلبات١٩م تعلیقات على  بتقدی٢٠١٣یونیو من عام /حّتى شھر حزیرانالدولیة 

                                                
 تشرین ١٠ في ھا مفرطة الضرر أو عشوائیة األثر حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتباراعُتمدت اتفاقیة  ١٢

عُتمد البروتوكول الخامس التفاقیة األسلحة التقلیدیة وا. ١٩٨٣دیسمبر / كانون األول٢ ودخلت حّیز النفاذ في ١٩٨٠أكتوبر /األول
 ٢٨بشأن مخلفات الحرب القابلة االنفجار، الذي یھدف إلى حمایة المدنیین من مخاطر الذخائر المتروكة وغیر المنفجرة، في 

  .٢٠٠٦نوفمبر / تشرین الثاني١٢ودخل حّیز النفاذ في ٢٠٠٣نوفمبر /تشرین الثاني
.  لمناقشة ھذه المسألة٢٠١٢نوفمبر من عام / في شھر تشرین الثاني٤ة اجتماعًا للخبراء بشأن تنفیذ المادة عقدت اللجنة الدولی  ١٣

  .وسیجري إعداد تقریر عن النتائج التي تمّخض عنھا ھذا االجتماع
 ٣ في لمتفجرة واألجھزة األخرى األسلحة التقلیدیة بشأن حظر أو تقیید استعمال األلغام واألفخاخ اُعدِّل البرتوكول الثاني التفاقیة  ١٤

وُیعّد البرتوكول الثاني المعدَّل التفاقیة . ١٩٩٨دیسمبر / كانون األول٣بصیغتھ المعّدلة في  ، ودخل حّیز النفاذ١٩٩٦مایو /أّیار
نّظم ھذا البروتوكول وی. األسلحة التقلیدیة معاھدة القانون الدولي اإلنساني الرئیسیة التي تنّظم استعمال األلغام المضادة للمركبات

أیضًا استعمال األلغام المضادة لألفراد في ما یخّص الدول العشر األطراف فیھ وغیر األطراف حّتى اآلن في اتفاقیة حظر األلغام 
وھناك أربع دول أخرى من الدول األطراف في البروتوكول الثاني بصیغتھ األصلیة بید أّنھا لیست من الدول . المضادة لألفراد

  .طراف في اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراداأل
كالنظر في المبادئ التوجیھیة الموجودة وفي أفضل الممارسات وفي التوصیات التي ُتعّد خارج نطاق اتفاقیة األسلحة التقلیدیة من   ١٥

  .وات بدائیة متفجرةأجل الحّد من تحویل المواد أو من االستعمال غیر المشروع للمواد التي یمكن استعمالھا لصناعة عب
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في القرارات التي تمّخضت عنھا اجتماعات الدول ھذه التعلیقات في بعض الحاالت تأثیرًا مباشرًا 
  .١٦عن التزاماتھا الخاصة بإزالة األلغاممساءلة الدول على تعزیز نظام األطراف، وساعدت ھذه التعلیقات 

  
 ذات الصلة للتشجیع على االنضمام إلى المعاھداتة حلقات عمل واجتماعات وعقدت اللجنة الدولیة عّد

وتضّم ھذه االجتماعات وحلقات العمل ما . وعلى تنفیذ ھذه المعاھدات وتطبیق القواعد التي تنّص علیھا
 للترویج التفاقیة الذخائر ٢٠١٠وطنیان أحدھما في األردن واآلخر في تایالند في عام اجتماعان : یلي

لأللغام األرضیة في عام  دولة آسیویة بشأن التكلفة البشریة ١١واجتماع إقلیمي شاركت فیھ عنقودیة؛ ال
غام ومساعدة والسلطة الكمبودیة لمكافحة األل، وشارك في رعایتھ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ٢٠١١

؛ ٢٠١٢في عام ة التقلیدیة الضحایا؛ واجتماع للخبراء بشأن تنفیذ البروتوكول الخامس التفاقیة األسلح
التي تعترض المساعي الرامیة إلى االلتزام بالمھل بشأن التحدیات  ٢٠١٣ُعقدت في عام وحلقة عمل 

شارك في و، الممنوحة لإلزالة بموجب اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد واتفاقیة الذخائر العنقودیة
وواصلت . ن الدول األعضاء في االتحاد األفریقي دولة م٢١رعایتھا االتحاد األفریقي وشاركت فیھا 

 باللجنة الدولیة في غضون ذلك تشجیع الدول وحدة الخدمات االستشاریة في مجال القانون الدولي اإلنساني
 السیاساتالمحظورات ذات الصلة في القانون الوطني وفي على اتخاذ تدابیر وطنیة لضمان إدماج 

  .الوطنیة
  

في االجتماعات الخاصة باتفاقیة حظر لجمعیات الوطنیة ممثلین لتیسیر حضور  على االتحاد الدوليورّكز 
 بصفتھا ھیئات - وعلى تعزیز دور الجمعیات الوطنیة ،األلغام المضادة لألفراد واتفاقیة األسلحة العنقودیة

 استراتیجیة من ٢ - ١ - ٢ القسم( في تنفیذ ھاتین االتفاقیتین -ي للسلطات العامة في المجال اإلنسانمساعدة 
 الصلیب األحمر النرویجي ، وأّیدھااالتحاد الدولي في ھذا الصددالتي بذلھا جھود وتمّخضت ال). الحركة

تمثیل الجمعیات الوطنیة في مؤتمر االستعراض الثاني التفاقیة حظر األلغام المضادة ، عن تأییدًا قویًا
طراف في اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد واتفاقیة ، وفي اجتماعات الدول األ)قمة كارتاخینا (لألفراد

التي وكذلك في عدد من الندوات الدولیة یات التحضیر لعقد ھذه االجتماعات، األسلحة العنقودیة وفي عمل
 ،من الجمعیات الوطنیة جھود االتحاد الدولي في ھذا الصدد جمع المعلومات وتضمنت. نظمتھا الحكومات
. ١٧الجمعیة الوطنیةرئیس عادًة كتابة الكلمات التي كان یلقیھا و ،لدیھادث المستجدات واالّطالع على أح

لكّل األحمر اضطلعت بھا جمعیتا الصلیب  االتحاد الدولي، فضًال عن ذلك، أمثلة على األعمال التي وأبرَز
 تساعد یمكن أنكیف یبّین " نحو تحقیق القدرة على الصمود"من كمبودیا والوس في مطبوع معنون 

  .١٨السكان المحلیین القاطنین في مناطق ملوثة باألسلحةالنھوج المجتمعیة المتواصلة 
  

                                                
 رسالة من رئیس االجتماع الثاني عشر للدول األطراف في اتفاقیة ٢٠١٣یونیو من عام /تسّلمت اللجنة الدولیة في شھر حزیران  ١٦

 حظر األلغام المضادة لألفراد یعرب فیھا عن تقدیره الكبیر لجھود اللجنة الدولیة في إسداء المشورة وتقدیم المساعدة وإبداء اآلراء
 من االتفاقیة الفتًا النظر إلى أّن المساعدة التي تقّدمھا اللجنة الدولیة سنویًا في ھذا الصدد ٥بشأن الطلبات التي ُتقّدم بموجب المادة 

 ضروریة للدول األطراف في االتفاقیة، وضروریة بالتالي لھذه االتفاقیة ٢٠٠٨منذ أن بدأت عملیة تقدیم طلبات التمدید في عام 
وقد بعث رئیس االجتماع الثاني عشر للدول األطراف في اتفاقیة . التي تندرج في ِعداد صكوك القانون الدولي اإلنسانيالبارزة 

بھذه الرسالة إلى مدیر دائرة القانون الدولي والتعاون في اللجنة الدولیة " ماتجاز كوفاسیتش"حظر األلغام المضادة لألفراد السید 
  .٢٠١٣یونیو /حزیران ٢٠في " فیلیب شبوري"السید 

تحّدث رؤساء الجمعیات الوطنیة لكّل من ألبانیا وكولومبیا والعراق والوس ولبنان والنرویج على سبیل المثال بالنیابة عن االتحاد   ١٧
الدولي، وأطلعوا المشاركین اآلخرین في االجتماعات والندوات على التقدم الذي أحرزتھ الجمعیات الوطنیة المختلفة في مجال 

. اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد واتفاقیة األسلحة العنقودیةمساعدة السلطات العامة على االضطالع بالجھود الرامیة إلى تنفیذ 
بناء مجتمعات محلیة قادرة على الصمود والنھوض عن طریق : وأبرزت الكلمات التي ُألقیت مسائل تضّم على سبیل المثال ما یلي

 المحلیة المتضررة ت، والمساعدة الطویلة األجل لألفراد المتضررین والمجتمعا)عن طریق التوعیة بالمخاطر(الحّد من المخاطر 
  .، وضرورة الشراكات الفعالة والتعاون)الصحة والرعایة، وإعادة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي(

مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة  بمناسبة عقد ٢٠١٢ یونیو من عام/ في شھر حزیران"نحو تحقیق القدرة على الصمود"ُنشر مطبوع   ١٨
. رفیع المستوى  نّظم االتحاد الدولي على ھامشھ نشاطًا متعدد األطرافالذي) ٢٠ + مؤتمر ریو( المستدامة

pdf.Web_Ar_resilience%20to%20Road/96178/esPageFil/org.ifrc.www://http  
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لألفراد واتفاقیة  االنضمام إلى اتفاقیة حظر األلغام المضادة الدول على الجمعیات الوطنیةوحّث عدد من 
عیات الوطنیة للبلدان التالیة وأفادت الجم. األسلحة العنقودیة، وعلى اعتماد قوانین وطنیة مالئمة لتنفیذھما

أسترالیا وبلغاریا وكندا وكولومبیا : بأنھا قامت بأنشطة في ھذا المجال خالل الفترة المشمولة بھذا التقریر
الصلیب األحمر وشّجع . والنرویج وبولندا وسویسرا والمملكة المتحدةوالدانمرك وفنلندا ولبنان ونیبال 

وترد في ما . خامس التفاقیة األسلحة التقلیدیةالنضمام إلى البروتوكول ال المملكة المتحدة على االبریطاني
  :یلي أمثلة أخرى على األنشطة التي اضطلعت بھا الجمعیات الوطنیة في ھذا الصدد

  
بیانات مكتوبة  خالل عملیة التصدیق على اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد فنلنديالصلیب األحمر ال قّدم

الصلیب األحمر  وبّین. واللجنة البرلمانیة لشؤون الدفاعللشؤون الخارجیة إلى اللجنة البرلمانیة   شفھیةوأخرى
 الدول الفنلندي في بیاناتھ أّن المخزونات التي تعتزم فنلندا االحتفاظ بھا ألغراض التدریب ضخمة بالمقارنة مع

بشأن  التي أوردتھا الحكومة الفنلندیةات حمر الفنلندي في بعض االستنتاجوطعن الصلیب األ. األخرى األطراف
ویتضّمن المشروع . ١٩إلى البرلمانفي مشروع القانون الذي قّدمتھ الفائدة العسكریة لأللغام المضادة لألفراد 

، العدید من ٢٠١١النھائي للقانون الخاص بالتصدیق على االتفاقیة، الذي قّدمتھ الحكومة إلى البرلمان في عام 
وقد انضّمت فنلندا إلى اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد في عام . ارتھا رسمیًا الجمعیة الوطنیةأثاألمور التي 

٢٠١٢.  
  

 الدعوة إلى االلتزام بالقواعد الدولیة دور مھم في مجال  فيالصلیب األحمر اللبنانيوكان للعمل الذي اضطلع بھ 
، مساعدة ضحایا األلغام والذخائر العنقودیةللتوعیة ووطنیة بإنشاء لجنة الحكومة اللبنانیة للقرار الخاص اّتخاذ 

واستضافة االجتماع الثاني للدول األطراف في اتفاقیة الذخائر العنقودیة الذي ُعقد في بیروت في الفترة الممتدة 
  .٢٠١١سبتمبر / أیلول١٦ إلى ١٢من 

  
قانون الضحایا  (١٤٤٨/٢٠١١یذ القانون ، بالتنسیق مع اللجنة الدولیة، تنفالصلیب األحمر الكولومبيویرصد 

بشأن مساعدة الضحایا استنادًا إلى قانون حقوق توصیات تقنیة إلى المؤسسات الحكومیة ، ویقّدم )يورد األراض
  .سانياإلنسان وإلى القانون الدولي اإلن

  

  
ت ثالث جمعیات أفادوفضًال عن ھذه األنشطة المحددة في مجال الدعوة إلى االلتزام بالقواعد الدولیة، 

، لیب األحمر النرویجيالص والصلیب األحمر األلماني والصلیب األحمر البلجیكيللصلیب األحمر، وھي 
جعل جمیع دول العالم أطرافًا في الرامیة إلى طنیة لبدانھا بشأن الجھود بأنھا تحاور بانتظام السلطات الو

ائر العنقودیة، ورفع مستوى الوعي بھاتین االتفاقیتین اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد وفي اتفاقیة الذخ
.  على سبیل المثالالدول األطرافعن طریق تعزیز عملیة إعداد التقاریر التي تقدمھا وتحسین تنفیذھما 

  .على االنضمام إلى ھاتین االتفاقیتین دول الكمنولث بدور مھم في تشجیع الصلیب األحمر البریطانيوقام 
  

 اإلعالمیة والدورات التدریبیة الرامیة إلى نشر القانون الدولي اإلنساني المزید من الجلساتوأتاحت 
 الصلیب األحمر األستراليوقد شّدد . للترویج للمعاھدات الخاصة باألسلحةالفرص للجمعیات الوطنیة 

الصلیب  بالشراكة مع (الصلیب األحمر الكولومبيوالصلیب األحمر البلغاري والصلیب األحمر البلجیكي و
 الرامیة إلى األنشطةفي  ،الصلیب األحمر النرویجيوالصلیب األحمر السیرالیوني و) األحمر اإلسباني

 على ،ولة بھذا التقریرمخالل الفترة المشلدى القوات المسلحة وعامة الناس نشر القانون الدولي اإلنساني 
 وتضّم .ت الحرب القابلة لالنفجارمخلفامن غیرھا األرضیة والذخائر العنقودیة ولأللغام  العواقب البشریة

  :ھذه األنشطة على سبیل المثال ما یلي
  

 للتوعیة العامة كان شعارھا  بحملة٢٠١٠فبرایر من عام /شباط في شھر ر األستراليمالصلیب األحاضطلع 
الت رئیسیة یتمّثل وجرى التركیز في ھذه الحملة على ثالثة مجا. وحّققت نجاحًا كبیرًا"  الحروب لھا قوانینحتى"

                                                
١٩

 ؟ صدیق أم عدّوأ: األلغام المضادة لألفراد"تستند الحجج التي ساقھا الصلیب األحمر الفنلندي في ھذا الصدد إلى دراسة اللجنة الدولیة المعنونة   
وقد أّكد مؤتمر استعراض اتفاقیة حظر . لى الصعید العسكريلكیفیة استعمال األلغام المضادة لألفراد ولمدى فعالیة ھذه األلغام عدراسة وھي 

  . االستنتاجات التي خلصت إلیھا ھذه الدراسة٢٠٠٤األلغام المضادة لألفراد في عام 
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كبیر وحظیت ھذه الحملة باھتمام .  الناجمة عنھاعدم قانونیة األلغام األرضیة والمعاناة البشریة الھائلةفي أحدھا 
 ٢٠١٢في عام ودعم الصلیب األحمر األسترالي . لدى وسائل اإلعالم الوطنیة المطبوعة والمسموعة والمرئیة

 للتوعیة باأللغام یوم األمم المتحدة الدولي" أرجاء البالد بمناسبة في جمیع" ساعد برجلك"الحملة الدولیة 
  ."والمساعدة في اإلجراءات المتعلقة باأللغام

  
وقد نّظم في . للقوات المسلحة البلجیكیة ولعامة الناس دورات تدریبیة منتظمة الصلیب األحمر البلجیكيوینّظم 

لجمھور  یوم كامل بشأن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار  دورة تدریبیة طوال٢٠١٠فبرایر من عام /شھر شباط
 دورة تدریبیة بشأن مساعدة ضحایا ٢٠١٠نوفمبر من عام /في شھر تشرین الثاني وعقد. معظمھ من العسكریین

وُعقدت دورة تدریبیة . فجارمخلفات الحرب القابلة لالنغیرھا من األلغام المضادة لألفراد والذخائر العنقودیة و
Handicap"منظمة(  الدولیة للمعوقینمنظمةال بالتعاون مع ٢٠١٢أكتوبر من عام /ة في شھر تشرین األولمماثل

International".(  
  

البشریة الوخیمة للذخائر العنقودیة في الدورات العواقب  إدراج موضوع الصلیب األحمر البلغاريوواصل 
نّظمھا لضباط وأفراد القوات ن الدولي اإلنساني التي  بالقانو الدراسیة المنتظمة الخاصةالتدریبیة والحلقات

المؤسسات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة، لموظفین المكلفین بإنفاذ القانون، ولممثلي المسلحة البلغاریة، ول
  ھذهوتضّمنت سلسلة األنشطة التدریبیة. ولموظفي الصلیب األحمر ومتطوعیھ، وللصحفیین وطالب الجامعات

عروضًا متخصصة ودراسات حالة بشأن المحظورات أو القیود المفروضة مھا الصلیب األحمر البلغاري التي نّظ
مع التركیز على األضرار غیر أسالیب ووسائل القتال التي یمكن أن تكون لھا آثار عشوائیة على استعمال 

ي تحقیق نتیجة إیجابیة تتمّثل في وقد ساھمت ھذه األنشطة ف. المقبولة التي تلحقھا الذخائر العنقودیة بالمدنیین
  .٢٠١١أبریل / نیسان٦اتفاقیة الذخائر العنقودیة في تصدیق بلغاریا على 

  

  
 بشأن للمناَصرةمشروعًا رائدًا لعقد حلقات عمل  ٢٠١٣ في عام الصلیب األحمر النرویجيواستھّل 

 الوطنیة لمنطقة الشرق األوسط الخاصة بالجمعیاتحلقة العمل األولى سُتعقد و. القضایا الخاصة باألسلحة
على تنفیذ  ھاوسیجري التركیز فی، ٢٠١٣ من عام نوفمبر/تشرین الثانيشھر في عّمان في  وشمال أفریقیا

تعزیز  بنشاط على الصلیب األحمر النرویجيویعمل . استراتیجیة الحركة، وھو موضوع ھذا التقریر
حقوق األشخاص ذوي األمم المتحدة ل  في اتفاقیة جعل جمیع دول العالم أطرافًاالمساعي الرامیة إلى

الصلیب  داخل الحركة في إطار مبادرة مشتركة مع  اإلعاقةلمسائلنھج شامل ب األخذ، وإلى اإلعاقة
  .واللجنة الدولیة األحمر األسترالي

  

  االستنتاجات المتعلقة باألنشطة الترویجیة باعتبارھا جزءًا من استراتیجیة الحركة  ٣ - ١

مشاركة عدد من الجمعیات الوطنیة بنشاط في الترویج للمعاھدات المتعلقة  األمثلة المذكورة آنفًا تبّین
أن تواصل التزامھا الكامل بالترویج لالنضمام إلى اتفاقیة حظر ویجب على الجمعیات الوطنیة . باألسلحة

إذا ما أردنا لتنفیذھا بالترویج وتقلیدیة  األسلحة الاأللغام المضادة لألفراد واتفاقیة الذخائر العنقودیة واتفاقیة
وینطوي ھذا األمر على رصد امتثال .  اإلنساني المنشود من ھذه االتفاقیات تحقیقًا كامًالالغرضتحقیق 

والتزامھا بالمھل الممنوحة لھا إلزالة األسلحة الدول للمحظورات المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیات 
تقدیم المساعدة على وینطوي أیضًا على التشجیع . امھا بمساعدة الضحایاوتدمیر المخزونات، وكذلك التز

عمل الوستعمل حلقات . ) استراتیجیة الحركةمن ١ - ١ - ٢ القسم(الدولیة الالزمة للوفاء بھذه االلتزامات 
ت على تزوید الجمعیات الوطنیة بالمھارا، سینّظمھا الصلیب األحمر النرویجي التي ،مناَصرةالخاصة بال

  .واألدوات الالزمة لتنفیذ استراتیجیة الحركة
  

ویبدو أّن قّلة قلیلة من الجمعیات الوطنیة تعمل على الترویج للبرتوكول الخامس التفاقیة األسلحة التقلیدیة 
سیصبح األثر الوقائي لھذا و. نعلى الرغم من وخامة عواقب مخلفات الحرب القابلة لالنفجار على المدنیی

 التزمت ھذه الدول التزامًا كامًال بمتطلبات ھذا فیھ وإذا عدد الدول األطراف ر قوة إذا زادالبرتوكول أكث
البروتوكول وقامت بما یفرضھ علیھا من واجبات، وال سّیما الواجب المتمثل في تسجیل وحفظ وإرسال 
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ستعداد نة الدولیة على اوتظّل اللج.  الذخائر المتفجرة أثناء النزاعات المسلحةالمتعلقة باستعمالالمعلومات 
. تقدیم المعلومات الالزمة عند االقتضاءلدعم جھود الجمعیات الوطنیة في ھذا الصدد بوسائل تضّم 

  .وستواصل اللجنة الدولیة جھودھا الرامیة إلى الترویج بنشاط لھذا البرتوكول
  

   الحوادث والحّد من آثار التلوث باألسلحةمنع  - ٢

  منع الحوادث والحّد من آثار التلوث باألسلحةمیة إلى أنشطة الحركة الرا  ١ - ٢

المتعلقة بالحوادث جمع البیانات على أنشطة ل الخاص بالتلوث باألسلحة اللجنة الدولیة برنامج تملیش
 ٢٧ في كھذهأنشطة في  الدولیة اللجنة شاركتو. وإزالة األسلحةوالحّد من المخاطر والتوعیة بالمخاطر 

فاللجنة الدولیة .  جنبًا إلى جنب مع الجمعیات الوطنیة في معظم الحاالت٢٠١٢ عام في ٢٠أو منطقةبلدًا 
مخلفات غیرھا من ام وإلزالة األلغھي مكون الحركة الوحید الذي یملك المھارات والقدرات الالزمة 

ة المشمولة وقد قام موظفو اللجنة الدولیة المعنیون بالتلوث باألسلحة خالل الفتر. الحرب القابلة لالنفجار
أول عملیة للتخلص من الذخائر القابلة لالنفجار في ب اضطلعوا: بھذا التقریر على سبیل المثال بما یلي

دائرة األمم بالتنسیق الوثیق مع  للذخیرة نمخزالمتضررة من انفجار ) جمھوریة الكونغو (برازافیلمناطق 
لمسح وإزالة الذخائر القابلة لالنفجار في لیبیا في وكانوا أول فریق ل؛ المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام

 ١٦٠٠ وقاموا بتدمیر زھاء ؛ قطعة من الذخیرة٣٠٠٠قاموا بتدمیر أو تأمین أكثر من  حیث ٢٠١١عام 
العراق؛ ودّربوا أفراد جنوب بمحافظة میسان في سكانیًا تجمعًا  ٢٦الذخائر غیر المنفجرة في قطعة من 

على تقنیات   الجنوبیةلمسؤولة عن إزالة األلغام والذخائر غیر المنفجرة في أوسیتیاوحدة الھندسة المیدانیة ا
 في مجالوساعدت اللجنة الدولیة، بصفتھا المنظمة اإلنسانیة الوحیدة العاملة . وتطھیر األراضيالمسح 

على راتھا  تعزیز قدفي جھودھا الرامیة إلىالزمبابویة السلطات الوطنیة مكافحة األلغام في زمبابوي، 
  .٢١إزالة األلغام ألغراض إنسانیة

  
للحّد من یضطلع عدد منھا بأنشطة و، في مجال التوعیة بالمخاطر خبرة كبیرة الجمعیات الوطنیةواكتسبت 
فیمكن أن . تنسیقًا وثیقًا مع المساعي الرامیة إلى مساعدة الضحایا ھذه األنشطة غالبًا ُتنّسقو. ٢٢المخاطر

إعداد برامج ھادفة خاصة بالتلوث باألسلحة مثًال على والخسائر لخاصة بالضحایا یساعد جمع البیانات ا
لمعالجة منتدیات ر األنشطة الرامیة إلى التوعیة بالمخاطر فویمكن أن تو. كذلك أنشطة لمساعدة الضحایاو

 القابلة تعزیز إعادة اإلدماج االجتماعي للناجین من األلغام وغیرھا من مخلفات الحربمشكلة التمییز و
غالبًا   الجمعیات الوطنیة المشاركة في العمل اإلنساني خارج بلدانھا أو اللجنة الدولیةساعدت و.لالنفجار

  .الجمعیات الوطنیة العاملة داخل بلدانھا على تنفیذ أنشطتھا
  

 البلدان أو  بلدًا أو منطقة، وھي٢٢في  برامج للتوعیة بالمخاطر خالل الفترة المشمولة بھذا التقریروُنّفذت 
بدعم من الصلیب األحمر األسترالي والصلیب (أفغانستان وألبانیا وأنغوال وكمبودیا : المناطق التالیة

وإیران والعراق وإریتریا وكولومبیا وكرواتیا وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ) األحمر النرویجي
بدعم (فلسطینیة المحتلة والسودان ولیبیا ومالي والمغرب ومیانمار ونیبال وباكستان واألرض الوالوس 

وإلیكم في ما یلي أربعة أمثلة على األنشطة . وسوریة وطاجیكستان وفیتنام) من الھالل األحمر القطري
  : التوعیة بالمخاطرىالرامیة إل

  

                                                
دیفوار وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة  أرمینیا وأذربیجان، والبوسنة والھرسك، وكمبودیا وكولومبیا وجمھوریة الكونغو وكوت  ٢٠

إیران والعراق واألردن والوس ولیبیا ومولدوفا ونیبال وباكستان واألرض الفلسطینیة المحتلة وروسیا وصربیا وجورجیا و
  .الغربیة وفیتنام والیمن وزمبابوي وسوریة وطاجیكستان والصحراء

لدولیة الخاصة بمكافحة یمكن االطالع على المزید من التفاصیل بشأن أنشطة اللجنة الدولیة في ھذا المجال في تقاریر اللجنة ا  ٢١
  .٢٠١٢ وعام ٢٠١١ وعام ٢٠١٠األلغام لعام 

  ). من استراتیجیة الحركة١  - ٢  - ٢في القسم ) التوعیة بالمخاطر والحّد من المخاطر(انظر شرح ھذین المصطلحین   ٢٢
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ھ الذخائر نظرًا لكونولغام بتقدیر واحترام مكتب التنسیق األلباني المعني باأل الصلیب األحمر األلبانيیحظى 
 .في ألبانیاشریكًا لھذا المكتب في ما یخّص التوعیة بالمخاطر وجمع بیانات عن الحوادث المرتبطة باألسلحة 

 في المناطق التي تجري فیھا والتواصل مع المجتمعات المحلیةوُتنّفذ األنشطة الرامیة إلى التوعیة بالمخاطر 
المراكز في التي ُتقّدم عروض فضًال عن ال ،المخاطروتضّم أنشطة التوعیة ب. عملیات اإلزالة في معظم األحیان

. لفئات معّرضة لمخاطر شدیدة ناجمة عن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار، عروضًا خاصة ُتقّدم المجتمعیة
. والبستانیین األعشاب الطبیة المدارس والحطابین والرعاة وجامعيعلى سبیل المثال تالمیذ وتضّم ھذه الفئات 

اإلسعافات األولیة الخاصة بمھارات اللتحسین  مشروعًا اللجنة الدولیة،، بدعم من عیة الوطنیة أیضًاوتنّفذ الجم
وقد .  العاملین في مجال التخلص من الذخائر القابلة لالنفجارةأفراد القوات المسلحة األلبانیمن فرد  ١٠٠ لدى

على   فردًا من ھؤالء األفراد٣٨دریب ، ت٢٠١٣یونیو من عام / شھر حزیرانبحلولالجمعیة الوطنیة، أنجزت 
  .اإلسعافات األولیة

  
 بتوعیة عشرات اآلالف من الالجئین ٢٠٠٥ منذ عام لجمھوریة إیران اإلسالمیةجمعیة الھالل األحمر  قامتو

اللجنة بمخاطر مخلفات الحرب القابلة لالنفجار بالتعاون مع العازمین على العودة إلى أفغانستان األفغانیین 
 اج الملوثة باألسلحة ولقوافل الحجللناس القاطنین في المناطقوُتعقد جلسات التوعیة بالمخاطر أیضًا . لیةالدو

 نسمة من الالجئین ٢٤٨٠٠٠ لتوعیة تدریبیة جلسات ٢٠١٢وقد ُعقدت في عام . التي تعبر ھذه المناطق
، وما یزید "راھیان نور  " قوافلمن المشاركین في شخص ١٠٠٠٠٠وزھاء أفغانستان،  العائدین إلى ناألفغانیی

واستضافت الجمعیة الوطنیة في عام . والُرّحل والطالب في خمس مقاطعات نسمة من القرویین ١٥٠٠٠على 
بالتعاون مع الجمعیات الوطنیة لمنطقة الشرق األوسط وشمال  اجتماعًا إقلیمیًا بشأن التوعیة بالمخاطر ٢٠٠٩
  .أفریقیا

  
األلغام األرضیة المضادة لألفراد،  فیضانات في مناطق ملوثة ب٢٠١٣الثاني من عام وشھد العراق خالل الربع 

على إجالء العائالت  جمعیة الھالل األحمر العراقيوساعدت . فجرفت المیاه ھذه األلغام إلى المناطق السكنیة
.  منتفعًا٤٢٥٠عھم بلغ مجمو لمنتفعین لتوعیة بالمخاطرلجلة المتضررة من األماكن الخطیرة وعقدت حلقات عا

المماثلة لھذه الحالة بعقد جلسات للتوعیة األوقات العادیة الخالیة من حاالت الطوارئ وتقوم الجمعیة الوطنیة في 
والموظفین المدنیین العاملین في المناطق الملوثة باألسلحة بالمخاطر لتالمیذ المدارس وأفراد المجتمعات المحلیة 

 وتضّم األنشطة التي تضطلع بھا الجمعیة الوطنیة في مجال التوعیة .محافظة ١٥ي وفي المناطق المجاورة لھا ف
واكتشفت الجمعیة الوطنیة عدة مناطق . ًاوحلقات عمل ومخیمات صیفیة وألعابومعارض محاضرات بالمخاطر 

مدیریة الدفاع مت وُأعل. بالمخاطرالمجتمعات المحلیة توعیة ى ملوثة باألسلحة أثناء تنفیذھا ألنشطتھا الرامیة إل
 عملیة من عملیات ٣٠وُنّفذ ما یزید على .  بھذه المناطق من أجل تنفیذ عملیات اإلزالة الالزمةالمدني العامة

وقامت الجمعیة الوطنیة بإرسال أفِرقة لإلسعافات األولیة لمساندة األفِرقة . ٢٠١٢  و٢٠١١اإلزالة ھذه في عامي 
ة لالنفجار أثناء عملیات اإلزالة، وعقدت الجمعیة الوطنیة في الوقت ذاتھ المكلفة بالتخلص من الذخائر القابل

  .بالقرب من المناطق الملوثة باألسلحة تحذیریة  وعالماتوالفتات للتوعیة بالمخاطر، ووضعت لوحات حلقات
  
لتي تواصل األطراف ابید أّنھا ما زالت تعاني من العبوات المتفجرة " خالیة من األلغام األرضیة"ُأعلن أنّّ نیبال و

 بمعظم األنشطة الرامیة إلى التوعیة جمعیة الصلیب األحمر النیباليوتضطلع . المسلحة الفاعلة استعمالھا
وُجمعت . اللجنة الدولیةفي ھذا المجال بدعم من  وتحظىبّث رسائل إذاعیة،  ، ومنھابالمخاطر في البالد

بمساعدة اللجنة وُنشرت  التوعیة بالمخاطر طوال ست سنوات أنشطةمن الجمعیة الوطنیة الخبرات التي اكتسبتھا 
   ٢٠١٢في مطبوع صدر في عام الدولیة 

  
جمعیة الھالل  بالتعاون مع السلطات الوطنیة، وھي بجمع بیاناتوقامت ثماني جمعیات وطنیة على األقل 

بي وجمعیة الصلیب حمر األفغاني وجمعیة الصلیب األحمر األرمیني وجمعیة الصلیب األحمر الكولوماأل
 وجمعیة الھالل األحمر "جمعیة الصلیب األحمر اإلریتري"األحمر لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة و
وإلیكم على سبیل المثال ما . وجمعیة الصلیب األحمر الفیتناميالعراقي وجمعیة الھالل األحمر الطاجیكي 

  :یلي
بیانات وإحصاءات بشأن مواقع  للتوعیة بالمخاطر غاني األف األحمرجمعیة الھاللجمع القائمون على برنامج ی

نفجار، ویعّدون تقاریر عن المناطق الملوثة غیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالوالحوادث المرتبطة باأللغام 
 مركز تنسیق مكافحة األلغام في أفغانستان للمساعدة  إلىویرسمون مخططات لھذه المناطق ویرسلون التقاریر

  . ھذه المناطقعلى تطھیر
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 في ِعداد األنشطة األخرى المھمة التي یضطلع بھا عدد من الجمعیات الوطنیة، الحّد من المخاطرویندرج 
جمعیة الصلیب األحمر و) الصلیب األحمر األلمانيبدعم من  (جمعیة الھالل األحمر األذربیجانيومنھا 

الصلیب و الصلیب األحمر األسترالي نبدعم م(جمعیة الصلیب األحمر  الكمبودي وللبوسنة والھرسك 
جمعیة الصلیب و جمعیة الھالل األحمر الطاجیكيوجمعیة الصلیب األحمر الكولومبي و) األحمر النرویجي
  :ین التالیینوإلیكم المثال .األحمر الفیتنامي

  
ماكن اللعب اآلمنة ، مشروعًا ألالصلیب األحمر األلماني مالي من ، بدعمألذربیجانيجمعیة الھالل األحمر اذت نّف

رت ھذه القرى والتجمعات السكانیة بناًء واختی. على طول جبھة القتال في أذربیجانقریة وتجمعًا سكانیًا  ٥٤ في
شرعت الجمعیة الوطنیة في  و.الذخائر غیر المنفجرة األلغام و عنبالخسائر الناجمةعلى تقییم للمعلومات المتعلقة 

، وانخفض عدد ٢٠٠٥في عام اإلنسانیة في ھذا المجال مع مختلف الشركاء شراكات لتنفیذ العملیات إقامة 
 ویفید البحث الذي ُأجري في إطار برنامج .الحوادث التي تصیب األطفال انخفاضًا ملحوظًا منذ ذلك الحین

لھا ھذا  قریة وتجمعًا سكانیًا ال یشم١٥التلوث باألسلحة بأّنھ ما زال ھناك أكثر من الخاص بالجمعیة الوطنیة 
  .المشروع

  
الصلیب األحمر  بدعم مالي من (الصلیب األحمر الكمبوديیفید برنامج القروض الصغیرة الذي یضطلع بھ ال و

 بل یفید ،الناجین من األلغام فحسب)  وبمساعدة تقنیة من اللجنة الدولیةاألسترالي والصلیب األحمر النرویجي
في مناطق ) عة والخردة المعدنیة، والزراجمع الحطب (شدیدةیزاولون أعماًال تنطوي على مخاطر  منأیضًا 

فقد تمّكن المنتفعون، بفضل . المعوقینوملوثة باأللغام، وكذلك من یعیش في ھذه المناطق من العائالت األشد فقرًا 
وبفضل التدریب الذي تلقوه على األنشطة القروض أو األموال التي حصلوا علیھا من فروع الصلیب األحمر 

 ،وأكشاك المواد الغذائیةشاریع تجاریة خاصة بھم مثل البقاالت مھارات جدیدة وإنشاء ممدّرة للدخل، من تعّلم ال
 ،التلفزیونات ووإصالح الدراجات الھوائیة ،فول الصویا وزراعة الفطر وإنتاج ،والزراعة وتربیة المواشي

 فرد ٢٥٠٠ ما یزید على ٢٠٠٦ وانتفع بھذا البرنامج منذ عام .ومحالت الحالقة وتصفیف الشعر والخیاطة
 أعمال  تعّرضھم لأللغام األرضیة ومزاولةوالحّد من وأتاح للناس اختیار ُسبل عیشھم وتغییر سلوكھم ،وعائالتھم

  .تجاریة منزلیة لمساعدة عائالتھم

  
ل الفترة خالنشطة األخرى  إلى جانب األتحذیریةوضع عالمات لبأنشطة واضطلعت جمعیة وطنیة واحدة 

  :المشمولة بھذا التقریر
  

أماكن في  عالمة تحذیر من األلغام ٤١٦ بوضع٢٠١١ في عام جمعیة الصلیب األحمر للبوسنة والھرسكقامت 
 الوطنیة لمكافحة ةالمخاطر المرتبطة باأللغام، فساعدت بذلك مساعدة مباشرة على تحقیق أھداف االستراتیجی

ودعمت الجمعیة . ّص االضطالع بعملیات عاجلة ودائمة لوضع عالمات للتحذیر من األلغامفي ما یخاأللغام 
یقوم على (" Dinner against Mines "مشروعوكرواتیا عن طریق الوطنیة التعاون بین البوسنة والھرسك 

ول مائدة العشاء توزیع كتاب مجاني عن األلغام على تالمیذ المدارس وقراءة ھذا الكتاب عندما تجتمع األسرة ح
ومركز مكافحة األلغام في  الجمعیة الوطنیة ھالذي شاركت فی)  بمخاطر األلغامھاتوعیة جمیع أفرادمن أجل 

  .ك ومركز مكافحة األلغام الكرواتيالبوسنة والھرس

  
إزالة األلغام وتنفیذ وساعدت إحدى الجمعیات الوطنیة المشاركة في العمل اإلنساني خارج بلدانھا على 

  :ملیات للتوعیة بالمخاطر في بلد آخرع
  

بالمساعدة على إزالة األلغام وغیرھا من مخلفات الحرب  جمعیة الھالل األحمر القطريكّلفت الحكومة القطریة 
وأبرمت جمعیة الھالل األحمر القطري .  من الحدود بین السودان وإریتریاالقابلة لالنفجار في الجانب السوداني

جمعیة  ومع  لمكافحة األلغام السودانيالمركز القومي اتفاق شراكة مع ٢٠٠٩ من عام فبرایر/في شھر شباط
وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار والتوعیة بالمخاطر في  یشمل إزالة األلغام الھالل األحمر السوداني

 لغم ٢٨٠٠م بإزالة ما یزید على وقام المركز القومي لمكافحة األلغا. والیة كسال على الحدود السودانیة اإلریتریة
 إلى شھر ٢٠٠٩وقطعة من مخلفات الحرب األخرى القابلة لالنفجار في والیة كسال خالل الفترة الممتدة من عام 

 ٥٣٠٠٠واضطلع متطوعو الھالل األحمر السوداني في الوقت ذاتھ بأنشطة لتوعیة . ٢٠١١مایو من عام /أّیار
  .األلغام وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجارنسمة من سكان والیة كسال بمخاطر 
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  الحوادث والحّد من آثار التلوث باألسلحة والعبر المستخلصة من العمل على منع االستنتاجات  ٢ - ٢

جمعیات الوطنیة وینبغي لل. وفقًا الستراتیجیة الحركة العمل معًا الجمعیات الوطنیة واللجنة الدولیةتواصل 
لع بدور مھم في االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة األلغام، كما ینبغي لجمیع مكونات أن تضطبالتأكید 

السلطات الوطنیة واألمم إدراك الرامیة إلى ضمان الحركة العاملة في ھذا المجال أن تواصل جھودھا 
دور ّكز ویتر. مكافحة األلغاممشاركة الجمعیة الوطنیة في ل للفوائد المحتملةالمتحدة والجھات المانحة 

 العمل مجاالتالدور في حّبذ إدماج ھذا وُی. والحّد منھاالتوعیة بالمخاطر في بال شّك الجمعیات الوطنیة 
  .األخرى كاإلسعافات األولیة والبحث عن المفقودین

  
في وتتمّثل العبرة الثانیة التي باتت أكثر وضوحًا في أّنھ ال بّد من تعاون اللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة 

وھا ھي . وتوجد عدة أمثلة جلیة على ضرورة ھذا التعاون. حاالت الطوارئ الناجمة عن التلوث باألسلحة
 من توفیر أفرقة المسح التي حّددت المھام الخاصة بسیطدریب تلیبیا حیث تمكنت الجمعیة الوطنیة بعد 
وكانت ھذه الشراكة . فت بھذا األمر التي ُكّل اللجنة الدولیةألفرقةبالتخلص من الذخائر القابلة لالنفجار 

موظفو الجمعیة الوطنیة واضطلع . عامًال حاسمًا في نجاح عملیة اإلزالة التي تواصلت طوال أكثر من عام
في جمھوریة الكونغو بعدة أدوار رئیسیة إلى جانب موظفي اللجنة الدولیة المسؤولین عن عملیات إزالة 

فقد اضطلع موظفو الجمعیة . للذخیرة في البالد كبیرزن مخفي  الذخائر القابلة لالنفجار عقب انفجار
بعملیات تفتیش بصریة في إطار عاجلة للتوعیة بالمخاطر، وقاموا بعد تدریب بسیط الوطنیة آنذاك بأنشطة 
 وقد یّسرت جھودھم الرامیة إلى التعّرف على قطع الذخیرة التي تھّدد السكان .تطھیر مكان االنفجار

 الذخائر القابلة لالنفجار، وأتاحت ھذه ھا عمل فریق اللجنة الدولیة المكّلف بالتخلص منوتحدید مواقع
  .مناطق واسعة تضّم المستشفىتطھیر الجھود 

  

  تقدیم المساعدة للضحایا  - ٣

  التطورات الرئیسیة  ١ - ٣

ة في شھر یتمّثل التطور الرئیسي على صعید مساعدة الضحایا منذ اعتماد استراتیجیة الحركة المعدل
المتحدة لحقوق األشخاص ذوي  األمم بالتأكید في تأثیر اتفاقیة ٢٠٠٩نوفمبر من عام /تشرین الثاني

كما تزاید عدد الدول  دولة ١٣٢فقد تزاید عدد الدول األطراف في ھذه االتفاقیة تزایدًا سریعًا وبلغ . اإلعاقة
االتفاقیة ھذه  وُیفترض أن تحّدد .٢٠١٣م یونیو من عا/ دولة حّتى شھر حزیران٣٣الموقعة علیھا وبلغ 

اضطالع الدول المتضررة من التلوث باألسلحة بالمسؤولیات الملقاة على عاتق كّل منھا بموجب كیفیة 
اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد واتفاقیة الذخائر العنقودیة والبروتوكول الخامس التفاقیة األسلحة 

ین من التلوث باألسلحة لى أھمیة احترام حقوق اإلنسان أثناء مساعدة الناجعن طریق التشدید عالتقلیدیة 
الحركة الرامیة إلى مساعدة الضحایا مكونات وُیحتمل أن یتزاید تأثیر ھذه االتفاقیة في أنشطة . وعائالتھم
حمر مراعاة اإلعاقة داخل الحركة الدولیة للصلیب األ "حیالموقف الحركة الخاصة بوثیقة الكما تبّین 

  .٢٠١٣إلى مجلس المندوبین لعام أیضًا  والمقّدمة "والھالل األحمر
  

  تقدیم المساعدة للضحایا أنشطة الحركة الرامیة إلى  ٢ - ٣

 في جمیع صندوق اللجنة الدولیة الخاص بالمعوقین و التأھیل البدنيإلعادةبرنامج اللجنة الدولیة یشتھر 
عدة الضحایا في مجال التأھیل البدني على وجھ الخصوص فضًال  مسا الرامیة إلىبأنشطتھماأرجاء العالم 

 من المساعدة بید أّن االحتیاجات ةویقّدم كالھما أصنافًا متماثل. عن توفیر العنایة العاجلة والجراحیة لھم
ھي التي تحّدد في المقام األول الوسیلة التي تستعین بھا اللجنة الدولیة الخاصة والظروف السیاسیة 
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خالل الفترة المشمولة بھذا سنویًا   برنامج إعادة التأھیل البدنيساعدو. ٢٣ة الضحایا في وضع معّینلمساعد
خالل سنویًا  الصندوق الخاص بالمعوقین ساعد واحدة، بینما منطقةو بلدًا ٢٧ مشروعًا في ٩٦ التقریر

التي ساعدھا برنامج إعادة وتضّم البلدان .  بلدًا٣٢ مشروعًا في ٦٤صل عددھا إلى ومشاریع الفترة ذاتھا 
 دولة من الدول الثماني والعشرین األطراف في اتفاقیة ١٨التأھیل البدني والصندوق الخاص بالمعوقین 

. التي أقّرت بالمسؤولیة حیال أعداد كبیرة من الناجین من األلغام األرضیة ،حظر األلغام المضادة لألفراد
من الدول في بلدان لیست أیضًا دوق الخاص بالمعوقین المساعدة وقّدم برنامج إعادة التأھیل البدني والصن

األطراف في اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد أو في اتفاقیة الذخائر العنقودیة، بید أّن فیھا ضحایا 
 والھند ومیانمار جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیةومنھا  (للتلوث باألسلحة یحتاجون إلى المساعدة

وقّدم برنامج إعادة التأھیل البدني والصندوق الخاص بالمعوقین خالل ). تان وسریالنكا وفیتناموباكس
 طرف اصطناعي وجھاز لتقویم العظام سنویًا للناجین ١٠٠٠٠الفترة المشمولة بھذا التقریر ما یزید على 

ما یزید سنویًا ، ومّكنا من األلغام وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار على وجھ الخصوص
ا المئات من الكراسي المتحركة والوسائل المساعدة ممن الحصول على العالج الطبیعي، وقّد ناٍج ١٠٠٠٠

الرامیة إلى مساعدة یمكن االطالع على المزید من التفاصیل بشأن أنشطة اللجنة الدولیة و. على المشي
  .٢٠١٢ وعام ٢٠١١ وعام ٢٠١٠ لعام  في تقاریر اللجنة الدولیة الخاصة بمكافحة األلغامالضحایا

  
األنشطة الرامیة إلى مساعدة الضحایا بالتعاون  مشاركة مباشرة في الجمعیات الوطنیةویشارك عدد من 

وتشارك أربع جمعیات وطنیة . ، أو بمبادرة فردیة منھامع اللجنة الدولیة أو مع الجمعیات الوطنیة األخرى
: لوطنیة التالیةامساعدة الضحایا، وھي الجمعیات لجھود الرامیة إلى  من أجل اجمع البیاناتعلى األقل في 

 جمعیة الصلیب األحمر الجورجي، وجمعیة الصلیب األحمر األلباني، وجمعیة الھالل األحمر األفغاني
بالتدریب  الصلیب األحمر الفیتناميو الصلیب األحمر الالوسيویقوم . جمعیة الصلیب األحمر الروسيو

. المناطق الملوثة باألسلحة لتعزیز القدرة على مواجھة حاالت الطوارئ في ات األولیةعلى اإلسعاف
باحتیاجات  بأنشطة للتوعیة جمعیة الصلیب األحمر النیبالي وجمعیة الھالل األحمر األفغانيوتضطلع 
جین من ضد الناوتساعد ھذه األنشطة أیضًا على معالجة مشكلة التمییز . ومستحقاتھمحقوقھم بالضحایا و

 جمعیة الصلیب األحمر الھندي وجمعیة الصلیب األحمر األنغولي یّسروت. األلغام وغیرھم من المعوقین
حصول الضحایا على الخدمات  جمعیة الصلیب األحمر النیبالي وجمعیة الصلیب األحمر الالوسيو

قد أتاح الدعم المالي الذي و. والمستحقات التي تقدمھا الحكومات واللجنة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة
قاعة لأللعاب الریاضیة في مركز إعادة التأھیل بوالیة  بناء وتجھیز جمعیة الھالل األحمر القطريقّدمتھ 

جمعیة الصلیب األحمر و جمعیة الھالل األحمر لجمھوریة إیران اإلسالمیةوتدیر . كسال في السودان
مراكز إلعادة التأھیل ) الصلیب األحمر النرویجيعم من بد(  الصوماليجمعیة الھالل األحمر والمیانماري

 . أو مستشفیات یضّم المنتفعون بخدماتھا ضحایا لأللغام وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجارالبدني
  : في ھذا المجال الجمعیات الوطنیة اثنتین منأعمال من التفاصیل عن المزیدوإلیكم في ما یلي 

  

" لتقویم العظام وإعادة التأھیل البدنيآن   - مركز ھبا" الدولیة اللجنة وألحمر المیانماريجمعیة الصلیب اتدیر 
 ٩٠٠ سریرًا لمبتوري األطراف، وینتج سنویًا كمیة تصل إلى ٥١لمركز ویوجد في ھذا ا". كاین"في والیة 

ئل المساعدة على ، ویوفر الوساویدّرب ھذا المركز المنتفعین بخدماتھ على كیفیة المشي. طرف اصطناعي
وُتقّدم خدمات للتوعیة . واللوازم األخرى اإلضافیة عند االقتضاءجلین المشي والكراسي المتحركة لمبتوري الِر

  .وُتقّدم جمیع الخدمات، ومنھا النقل واإلسكان والتغذیة، مجانًا. في المناطق النائیة
  

                                                
كاملة في حیاة مجتمعاتھم وفي ُتعّد إعادة التأھیل البدني عامًال حاسمًا في ضمان مشاركة المعوقین، ومنھم الناجون، مشاركة   ٢٣

وتشتمل عملیة إعادة التأھیل البدني على تزوید المعوقین بأجھزة للتنّقل كاألطراف . ضمان استیعاب المجتمعات لھؤالء األشخاص
 من االصطناعیة وأجھزة تقویم العظام والوسائل المساعدة على المشي والكراسي المتحركة إلى جانب العالج الذي یمّكن المعوقین

وتكون استعادة القدرة على التنّقل عن طریق االستعانة بھذه األجھزة . استعمال ھذه األجھزة والوسائل على أفضل وجھ ممكن
والوسائل الخطوة األولى نحو التمتع بالحقوق األساسیة التي تضّم الحق في المأكل والمشرب والمسكن والتعلیم، ونحو العمل المدّر 

وتھدف ھذه األجھزة والوسائل إلى توفیر فرص .  التمتع بالفرص ذاتھا التي یتمتع بھا سائر أفراد المجتمعللدخل، وبوجھ عام نحو
  .متكافئة للمعوقین إذ تیّسر لھم االنتفاع بالتعلیم والعمل والمشاركة في الحیاة األسریة والمجتمعیة
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ج فیھما معظم اللذین ُیعالد المستشفیین ، وھو أحیسانيمستشفى ك يجمعیة الھالل األحمر الصومالتدیر و
 ِكال المستشفیین بإمدادات وأجھزة اللجنة الدولیةوقد زّودت .  في مقدیشوبجروح ناجمة عن األسلحةالمصابین 

إجراء العملیات  طبیة، وقّدمت لھما دعمًا مالیًا، ووفرت للعاملین فیھما التدریب المتخصص على ومعدات
 وتدیر جمعیة الھالل األحمر .ووفرت الصیانة الالزمة للبنى األساسیة فیھما، واإلشراف علیھا الجراحیة

 ثالثة مراكز إلعادة التأھیل البدني والصندوق الخاص بالمعوقین الصلیب األحمر النرویجيالصومالي، بدعم من 
ز الموجود في وُیعد المرك). صومالیالند (اوھرجیس) بونتالند(للمعوقین وجرحى الحرب في مقدیشو وغالكایو 

 الدعم ویشتمل.  المصدر الوحید لمساعدة الناجین من األلغام وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراھرجیس
. لھذه المراكز الثالثةتغطیة كل تكالیف الموظفین والتكالیف اإلداریة الذي یقّدمھ الصلیب األحمر النرویجي على 

 تشارك فیھ المستشفیات )التحویل الطبي( الطبیة لإلحالةالثة نظام  في كّل مركز من ھذه المراكز الثوُوضع
  .واألطباء المحلیون

  
أنشطة لتقدیم القروض الصغیرة أو في وفضًال عن ھذه األنشطة، تشارك خمس جمعیات وطنیة على األقل 

الحرب القابلة من مخلفات  لضحایا األلغام األرضیة والذخائر العنقودیة وغیرھا إنشاء مشاریع مدّرة للدخل
 جمعیة الصلیب األحمر وجمعیة الصلیب األحمر الجورجي: لالنفجار، وھي الجمعیات الوطنیة التالیة

الھالل األحمر بدعم من  ( السودانيجمعیة الھالل األحمرو جمعیة الصلیب األحمر الروسيو النیبالي
خالل  مر للبوسنة والھرسكجمعیة الصلیب األح وقامت . الفیتناميجمعیة الصلیب األحمر و)القطري

مواد غذائیة، وكمیات من لوازم النظافة، وأجھزة (الفترة المشمولة بھذا التقریر بتوزیع مساعدات 
  .على ضحایا األلغام) مساِعدة

  
  األحمرالھاللجمعیة  و الكولومبيجمعیة الصلیب األحمرو جمعیة الصلیب األحمر الكمبوديوتضطلع 

وإلیكم في ما یلي المزید  . آنفًاالمذكورة تلك تشمل عدة جوانب من عدة الضحایاببرامج شاملة لمسا العراقي
  :من التفاصیل في ھذا الصدد

  

ببرنامج شامل لمساعدة الضحایا یندرج في ِعداد البرامج األكثر شموًال على  الصلیب األحمر الكمبوديیضطلع 
 ضحیة مسجلة لأللغام ٦٤٠٠٠أكثر من  یاكمبودصعید شبكة الصلیب األحمر والھالل األحمر، إذ یوجد في 

على  برنامج الجمعیة الوطنیة المجتمعي لمكافحة األلغام حصل وی.وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار
 .اللجنة الدولیة، وعلى الدعم التقني من الصلیب األحمر النرویجي ومن الصلیب األحمر األستراليدعم مالي من 

لناجین من األلغام وغیرھا من مخلفات ة في إطار ھذا البرنامج بتقدیم العنایة العاجلة وقامت الجمعیة الوطنی
مرافق الرعایة إلى إحالتھم قبل  ناجیًا خالل الفترة المشمولة بھذا التقریر ٧٥الحرب القابلة لالنفجار بلغ عددھم 

األشخاص الذین یعانون من ید تحدوتضطلع فروع الصلیب األحمر الكمبودي بدور فعال في . الصحیة المناسبة
 ویعیشون في مناطق نائیة، فُیحال ھؤالء األشخاص إلى مراكز إعادة التأھیل البدني للحصول على بدنیةإعاقات 

وینتفع أشخاص یجري اختیارھم من ).  عملیة إحالة خالل الفترة المشمولة بھذا التقریر٦٢٥(المزید من المساعدة 
 مشاریع  إلنشاء ُتقّدم لھمبقروض صغیرةھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار بین الناجین من األلغام وغیر

  .) الحّد من المخاطر- أعاله ١ - ٢انظر القسم (مدّرة للدخل 
  

الصلیب األحمر واللجنة الدولیة تدعمھ ببرنامج شامل لمساعدة الضحایا  الصلیب األحمر الكولومبيویضطلع 
 منطقة، ویجمع ١٢التدریب على خدمات اإلسعافات األولیة المجتمعیة في ویوفر ھذا البرنامج . النرویجي

 مرحلة اإلسعافالطبي والسكن خالل  ویساعد الضحایا على دفع تكالیف النقل والعالج ،معلومات عن الحوادث
طنیة الناجین علم الجمعیة الووُت. ، ویقّدم مساعدات للعائالت المتضررةمرحلة الجراحة ثّم مرحلة الشفاء ثّم العاجل

الضحایا وبإجراءات الحصول والعائالت أو المجتمعات المتضررة، والمؤسسات الصحیة والحكومیة بحقوق 
ھذا وُیكّمل .  ویوفر ھذا البرنامج أیضًا الدعم النفسي للناجین وألقاربھم.على الخدمات التي تقّدمھا الدولة لھم

تضّمن الوقوف على برامج التدریب التي تتماعي واالقتصادي ترمي إلى تعزیز إعادة اإلدماج االج بأنشطة العمل
ویحصل الناجون وأقاربھم على . الخاصة باألنشطة االقتصادیة ودعم إعادة اإلدماج في سوق العملالحكومیة 

  . المدرسیة للمساعدة على تعلیمھممجموعات من اللوازم
  
من عام إلى مساعدة الضحایا خالل الفترة الممتدة بموجب خطتھا الرامیة  ،جمعیة الھالل األحمر العراقيقامت و

 والرعایة الطبیة في حاالت ؛التعلیم والتوعیة: ، بتعزیز الخدمات في المجاالت التالیة٢٠١٧ إلى عام ٢٠١٣
ومشاریع  ؛المھاراتاكتساب التعّلم ومن أجل والدعم النفسي؛ والتدریب  ؛الطوارئ والرعایة الطبیة المتواصلة

ودعوة السلطات إلى  استیعاب المعوقین ومراعاة احتیاجاتھم الخاصة؛ ومناصرةرة للمعوقین؛ القروض الصغی
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وأجرى متطوعو الجمعیة الوطنیة خالل الفترة المشمولة بھذا التقریر تقییمًا . وضع سیاسات أكثر فعالیة
 عائلة ٢٥٠٠شمل لكي ت توسیع نطاق المساعدةبناًء على ھذا التقییم وسیجري . لالحتیاجات على الصعید الوطني

  .من مناطق ملوثة باألسلحة خالل السنوات الخمس المقبلة

  
 التي تقّدمھا الجمعیات شرةغیر المبالمساعدة لوفضًال عن ھذه األمثلة الخاصة بالمساعدة المباشرة، یمكن 

ي إلى تحسین  على سبیل المثال، أو التي ُتقّدم عن طریق برامج ترملمعوقین بوجھ عاملالوطنیة المختلفة 
تعزیز نظام الرعایة الصحیة العام، أن ة في حاالت الطوارئ أو إلى یُسبل الحصول على الرعایة الصح

من األلغام وغیرھا من مخلفات تعین على تحسین أوضاع األفراد والمجتمعات في المناطق المتضررة 
الذي یدعمھ (مثًال  بالدم  للتبرعالصلیب األحمر الالوسي فیضمن برنامج .الحرب القابلة لالنفجار

تزوید ) االتحاد الدولي عن طریق الصلیب األحمر الیاباني والصلیب األحمر األلماني والصندوق العالمي
مخلفات الحرب القابلة لالنفجار على سبیل المثال ال ضحایا األلغام والذخائر العنقودیة وغیرھا من 

خدمات الرعایة  وُتعّد .یة من الدم بطریقة مأمونةالحصر وغیرھم من المحتاجین إلى الدم بكمیات كاف
الصلیب األحمر  ألفراد المجتمعات المحلیة بدعم من الصلیب األحمر الالوسيالصحیة التي یقدمھا 

التلوث  في ما یخص معّدلالتي تحتل المرتبة الثانیة " كسینغ خوانغ" مھمة للغایة في مقاطعة السویسري
مساعدات للنازحین لتقدیم  ببرنامج في سریالنكا الصلیب األحمر األلماني واضطلع .بالذخائر العنقودیة

التوعیة وإعادة اإلدماج إلى  و،ى توفیر المساكن وُسبل العیشوالعائدین، ومنھا المساعدات الرامیة إل
  .وینتمي معظم المنتفعین إلى المجتمعات المحلیة المتضررة من التلوث باألسلحة. االجتماعي

  
إلیجاد الدعم الطویل األجل والمستدام  التنمویة الواسعة النطاق وسیلة فعالة ات المساعدوُتعّد ھذه

لألشخاص المتضررین من األلغام وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار وللمجتمعات المحلیة 
األخذ  لھذا السبب تدعو اللجنة الدولیة وصندوقھا الخاص بالمعوقین إلىو .من ھذه األسلحةالمتضررة 

واسعة النطاق لمساعدة المعوقین المساعدة في برامج ھذه الضحایا یقوم على إدماج  لمساعدة مزدوجبنھج 
لألفراد المتضررین من األلغام وغیرھا من مخلفات الحرب مواصلة تقدیم مساعدات خاصة أو للتنمیة مع 

بناًء على نتائج عملیات تقییم ألسلحة ضررة من ھذه االقابلة لالنفجار وللعائالت والمجتمعات المحلیة المت
  .االحتیاجات

  

   الجھود الرامیة إلى مساعدة الضحایا-االستنتاجات   ٣ - ٣

 من وعدد) والصندوق الخاص بالمعوقین( اللجنة الدولیة مشاركةیبّین الملّخص الوارد آنفًا استمرار 
یة إلى مساعدة الضحایا وفقًا الجمعیات الوطنیة مشاركة مباشرة أو غیر مباشرة في األنشطة الرام

 ھذه األنشطة، وال سّیما في وترى اللجنة الدولیة أّنھ یمكن مع ذلك توسیع نطاق. الستراتیجیة الحركة
البلدان التي یوجد فیھا الكثیر من ضحایا األلغام والذخائر العنقودیة وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة 

المعنیة ودعوتھا إلى ضمان الحصول على الخدمات الحكومیة  ھزةاألج ویظل التعاون الوثیق مع .لالنفجار
في ظّل تخصص مكونات الحركة في مجاالت محددة وعدم قدرتھا على تلبیة كل أمرًا ضروریًا 

  .االحتیاجات
  
اكتسبت المزید كلما  وتشاطرھا  ھذه العبروتجمیعمن تجاربھا استخالص العبر تستطیع مكونات الحركة و

وتتمّثل إحدى العبر في أھمیة التنسیق الوثیق بین مكونات الحركة . مجال مساعدة الضحایامن الخبرة في 
 وتتمثل عبرة أخرى في ضرورة شمول البرامج لألفراد .وأھمیة األخذ بنھج شامل لجمیع مكوناتھا
وأولویة في وُتعّد إعادة اإلدماج االقتصادي ھدفًا مھمًا أیضًا . المتضررین والمجتمعات المحلیة المتضررة

 في نھایة المطاف فترضوُی.  للناجین من األلغام وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجارمعظم األحیان
شكل جمیع ما ُینّفذ في إطار االستراتیجیة من اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن تحّدد 

  .األنشطة الرامیة إلى مساعدة الضحایا
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  التحدیات المستقبلیةالفرص و  - ٤

بتنفیذ استراتیجیة الحركة أولھما  مرتبطان ارتباطًا مباشرًاومھمان سُیعقد في السنوات المقبلة مؤتمران 
في بموزمبیق " مابوتو"التفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد، الذي سُیعقد في مؤتمر االستعراض الثالث 

مؤتمر االستعراض ثانیھما و؛ ٢٠١٤یولیو من عام /موز ت٤یونیو إلى / حزیران٢٩الفترة الممتدة من 
ھذان ُیعّد و.  في موعد وتاریخ لم ُیحّددا بعُد٢٠١٥ عام خالل، الذي سُیعقد األول التفاقیة الذخائر العنقودیة

ھاتین االتفاقیتین ومن أجل لتقییم الجھود المبذولة من أجل تنفیذ ا مینبغي اغتنامھن یالمؤتمران فرصت
. دول العالم إلیھما، ومنھا الجھود التي تبذلھا الحركة من أجل المساھمة في ھذین األمرینیع انضمام جم

ینبغي للحركة أن تغتنمھما من أجل التأثیر في العملیات المستقبلیة فرصتین وُیعّد ھذان المؤتمران أیضًا 
شأن العمل المھم الذي  وإبراز وإعالء ،المرتبطة بھاتین االتفاقیتین، وإطالع اآلخرین على تجاربھا

وتشجع اللجنة . ومساعدة الضحایاتضطلع بھ في مجال نشر القانون الدولي ومكافحة التلوث باألسلحة 
صلة اي المشاركة في ھذین المؤتمرین، وعلى استطالع ُسبل موالنظر فالدولیة الجمعیات الوطنیة على 

  .في ھذین المؤتمرینالمناقشات مع حكومات بلدانھا أثناء استعداداھا للمشاركة 
  

 بشأن األلغام األرضیة والذخائر العنقودیة وغیرھا من التحدیات المحتملة لعمل الحركةویتمّثل أحد 
عندما  باالتفاقیات المرتبطة بھذه األسلحةتضاؤل اھتمام الدول احتمال مخلفات الحرب القابلة لالنفجار في 

 ویجب على الحركة أن تذّكر ".قضیة عفا علیھا الزمن" ُینظر إلى ھذه األسلحة نظرة تقوم على اعتبارھا
حركة في مجال العمل لدى المجتمعات المحلیة المتضررة الدول، استنادًا إلى الخبرة الواسعة التي تملكھا ال

ھذه األسلحة ما زالت من األلغام وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ومع ضحایا ھذه األلغام، بأّن 
 لحّد من المعاناة اإلنسانیة الناجمة عن ھذه األسلحةاأن وبفي الكثیر من البلدان " راھنةقضیة "مع األسف 

  .ما زال یتطّلب بذل المزید من الجھود
  

وتضّم األمور األخرى المقلقة تزاید مصاعب الحصول على األموال الالزمة لتمویل األنشطة الخاصة 
مستوى التمویل العالمي  المناخ االقتصادي الراھن، وإن ظّل بالتلوث باألسلحة وبمساعدة الضحایا في ظّل

في ھذا  الحركة عملوُیعّد ضمان الحصول على ما یكفي من األموال لتمویل . لمكافحة األلغام عالیًا نسبیًا
، ضمان ھذا األمر إیجاد حلول فعالة وإبداعیةوقد یتطلب . المجال بالتالي من التحدیات المستقبلیة المحتملة

نداء  اإلبقاء على مساھمات الجمعیات الوطنیة المشاركة في العمل اإلنساني خارج بلدانھا في  حین أّنفي
الذي یوجد نقص في تمویلھ كل (اللجنة الدولیة الخاص بمكافحة األلغام بل وزیادة مساھماتھا في ھذا النداء 

لحركة أن تواصل الدعوة إلى زیادة وینبغي لمكونات ا.  سیكون أمرًا مستحسنًا للغایة إذا ما تحقق٢٤)عام
لیة المخصصة لدعم البرامج الرامیة إلى مساعدة األفراد المتضررین من األلغام الموارد الوطنیة والدو

  . وكذلك العائالت والمجتمعات المتضررة من ھذه األسلحة،وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار
  

 أكبر قدر ممكن من إیجاد مباحثات مع بعض الدول بشأن وُتجري اللجنة الدولیة في الوقت الحاضر
بموجب اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد التآزر بین األعمال الرامیة إلى مساعدة الضحایا التضافر و

البروتوكول الخامس التفاقیة األسلحة التقلیدیة واتفاقیة األمم المتحدة لحقوق وواتفاقیة الذخائر العنقودیة 
أیضًا وُتجرى مباحثات مماثلة .  ذوي اإلعاقة من أجل تعزیز فعالیة ھذه األعمال وزیادة تأثیرھااألشخاص
 .والمساعدةومساعدة الضحایا والتعاون األسلحة الخاصة بإزالة  االجتماعات االزدواجیة فيللحّد من 
ت من المواضیع وموضوع تنسیق االجتماعا للعمل بشأن ھذه القضایا مكنالم" الترشید"موضوع وسیكون 

 ومؤتمر ٢٠١٤مؤتمر استعراض اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد في عام المھمة التي سُتبحث أثناء 

                                                
الصلیب األحمر األلماني والصلیب األحمر (ھا ني خارج بلدانالمشاركة في العمل اإلنساتساھم أربع جمعیات من الجمعیات الوطنیة   ٢٤

بانتظام في نداء اللجنة الدولیة الخاص بمكافحة األلغام، الذي ) الیاباني والصلیب األحمر النیوزیلندي والصلیب األحمر النرویجي
معیات وطنیة أخرى، كالصلیب األحمر وتساعد ج.  التلوث باألسلحة وإعادة التأھیل البدنيلمكافحةیدعم برامج اللجنة الدولیة 

  . أموال حكومیة لنداء اللجنة الدولیة الخاص بمكافحة األلغامرصد وتخصیصالفنلندي، على ضمان 
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ھذه المساعي ، في ما یخّص  وتتوّقع اللجنة الدولیة.٢٠١٥استعراض اتفاقیة الذخائر العنقودیة في عام 
" بنھج عالمي"إلى األخذ تعزیز دعوتھا ومواصلة   بالفعل في المیدان حالیًا،یجريوانسجامًا مع ما 

والتعاون والمساعدة مع التركیز على اجتماعات الخبراء اإلقلیمیة لمساعدة الضحایا وإزالة األسلحة 
بشأن للدول األفریقیة  عقد حلقة عمل إقلیمیة ُیعتزمو. سین التعاون على الصعید اإلقلیميلمحاولة تح

، ویجري بحث االحتماالت )االتحاد األفریقي في رعایتھایشارك  (٢٠١٤مساعدة الضحایا في عام 
  .األخرى

  
بشأن قضایا األلغام األرضیة والذخائر  بالكثیر من األعمال الجیدة بال ریب الحركة الدولیةوتضطلع 

، ویجب العنقودیة وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار في الوقت الحاضر كما یبّین ھذه التقریر
 مع االتحاد التباحثوستواصل اللجنة الدولیة . لك أن تواصل االلتزام والعمل بشأن ھذه القضایاعلیھا مع ذ

كل وتشّجع اللجنة الدولیة . تسخیر ھذه الجھود وتسجیلھا في المستقبلفي كیفیة الشركاء اآلخرین الدولي و
طتھا ألغراض الرصد وإعداد ن أنشعمكونات الحركة الدولیة على موافاة اللجنة الدولیة بانتظام بمعلومات 

  .التقاریر
  
  
  


