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التصدي للتلوث باألسلحة
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تقدير المخاطر
ــرة  ــر بالخب ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــع اللجن تتمت
التلــوث  عواقــب  لتقييــم  العمليــة  والمعرفــة 
ــة أو  ــة أو البيولوجي ــار الكيميائي ــلحة واألخط باألس
اإلشــعاعية أو النوويــة علــى الســكان المدنييــن، 
وتصميــم التدابيــر المناســبة للتخفيــف مــن أثــر 
ــا مــا تكــون  هــذه العواقــب فــي ضــوء ذلــك. وغالًب
ــا  ــح له ــز يتي ــي وضــع متمي ــة ف ــات الوطني الجمعي
جمــع البيانــات المطلوبــة لتقديــر المخاطــر. ويمّكــن 
تضافــر جهودنــا الســلطات مــن تخطيــط اســتجابتها 
لحــاالت التلــوث باألســلحة ووضــع أولويــات تلــك 

االســتجابة.
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نهجنا
حتــى بعــد انتهــاء النــزاع، فــإن األلغــام األرضيــة، 
واألســلحة، وغيرهــا مــن مخلفــات الحــرب القابلــة 
ــة  ــل العنقودي ــف والقناب ــل والقذائ لالنفجــار، كالقناب
القتــل  فــي  تســتمر  تنفجــر  لــم  التــي  الصغيــرة 
والتشــويه، وتقــف عقبــة أمــام الحصــول علــى 
الخدمــات األساســية وســبل كســب العيــش، وتعــوق 
ــى  ــل إل ــرات تص ــة لفت ــات المصالح ــي عملي بالتال
عقــود فــي أغلــب األحيــان. وتحمــل هــذه المشــكلة 

ــلحة. ــوث باألس ــو التل ــًما، أال وه ــة اس الُمهلك

وترتبــط األنشــطة الوقائيــة التــي تضطلــع بهــا 
باألســلحة  التلــوث  مجــال  فــي  الدوليــة  اللجنــة 
ارتباًطــا مباشــًرا بمهمتنــا فــي حمايــة المدنييــن مــن 
ــاء  ــع كذلــك، أثن ــار النــزاع المســلح. وقــد نضطل آث
النزاعــات المســلحة وفــي أعقابها مباشــرة، بأنشــطة 
ــوث باألســلحة  ــب التل ــى الحــد مــن عواق تهــدف إل
الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية  واألخطــار 

ــن. ــكان المدنيي ــى الس ــة عل والنووي

واللجنــة الدوليــة هــي المنظمــة الرائــدة ضمــن إطار 
الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمر 
فــي التصــدي للتلــوث باألســلحة، وهــي تقــدم الدعــم 
األحمــر  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات 
ــة  ــتراتيجيات الوطني ــي االس ــاركة ف ــة المش الوطني
طويلــة المــدى للتعامــل مــع آثــار التلــوث باألســلحة.

وبذلــك يكــون مصطلــح »أنشــطة التصــدي للتلــوث 
باألســلحة« هــو المصطلــح الجامــع الــذي نســتخدمه 
لإلشــارة إلــى جميــع األنشــطة الميدانيــة الرامية إلى 
تحديــد األخطــار وتقديــر المخاطــر بهــدف ضمــان 
ســالمة العامليــن تحــت رايــة الصليــب األحمــر 
والهــالل األحمــر، واســتمرارية العمليــات اإلنســانية 
التــي تضطلــع بهــا الحركــة، وبهــدف تخفيــف أثــر 

األخطــار التــي يتعــرض لهــا الســكان المدنيــون.
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الترويج للسلوك اآلمن
يمثــل العمــل مــع المجتمعــات المحليــة للترويــج 
للســلوك اآلمــن وإذكاء الوعــي باألخطــار المتعلقــة 
لالنفجــار  القابلــة  الحــرب  ومخلفــات  باأللغــام 
الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية  واألخطــار 
والنوويــة – جــزًءا أساســًيا مــن جهودنــا اإلنســانية 

ــلحة. ــوث باألس ــر التل ــف أث ــى تخفي ــة إل الرامي

ــن  ــي م ــق أساس ــام ش ــي الع ــإن إذكاء الوع ــذا ف ول
فــي  باألســلحة  للتلــوث  التصــدي  فــي  نهجنــا 
الميــدان- وذلــك خــالل أخطــر المراحــل التــي تمــر 
بهــا حالــة الطــوارئ، وفــي حــاالت مــا بعــد النــزاع 
ــًدا.  ــادرات األطــول أم مباشــرة، وكجــزء مــن المب
وتغييــر ســلوك األفــراد والمجتمعــات وتصرفاتهــم 
تجــاه المخاطــر الناشــئة عــن التلــوث باألســلحة 
مهمــة عســيرة وضروريــة فــي الوقــت ذاتــه إذا 
ــا الحــد بفعاليــة مــن تعــرض النــاس لهــذه  مــا أردن

المخاطــر.

ــة  ــّول اللجن ــا ُتع ــا م ــق هــذه األهــداف، غالًب ولتحقي
تقيمهــا  التــي  الشــعبية  الشــبكات  علــى  الدوليــة 
مــن  قربهــا  يمنحهــا  إذ  الوطنيــة.  الجمعيــات 
المجتمعــات المحليــة المتضــررة ومعرفتهــا بهــا 
بصيــرة نافــذة للتعــرف علــى مــا قــد يشــكل ســلوًكا 
محفوًفــا بالمخاطــر وعلــى أكثــر الســبل فعاليــة 

لزيــادة الوعــي.

تحسين االستجابة الطبية
حــول  تدريبيــة  دورة  الدوليــة  اللجنــة  صّممــت 
عــن  الناجمــة  والصدمــات  اإلصابــات  »عــالج 
االنفجــارات« بهــدف دعــم أفــراد الطواقــم الطبيــة 
ــة  ــات إزال ــى عملي ــراف عل ــن اإلش ــؤولين ع المس
الذخائــر. ويكتســب المشــاركون خــالل هــذه الــدورة 
المهــارات الالزمــة إلدارة اإلصابــات الناجمــة عــن 
االنفجــارات، ويتناولــون مواضيــع تتــراوح بيــن 
تقديــم اإلســعافات األوليــة الفوريــة وفهــم كل أنــواع 
ــي تنجــم عــن  ــة الت ــات والحــاالت المرضي اإلصاب

ــف. ــل هــذه المواق مث

ونعمــل فــي بعــض البلــدان بالتعــاون مــع الســلطات 
التلــوث  لحــوادث  االســتجابة  عــن  المســؤولة 
الكيميائــي أو البيولوجــي أو اإلشــعاعي أو النــووي 
ــة  ــي اإلدارة اآلمن ــات ف ــج ألفضــل الممارس للتروي
لضحايــا هــذه الحــوادث. ويتمثــل هدفنــا فــي تجهيــز 
ــع  ــل م ــزم للتعام ــا يل ــا بم ــلطات ووكالئه ــذه الس ه
ــت  ــي الوق ــة وف ــة فعال ــوادث بطريق ــذه الح ــل ه مث
المناســب، مــع تقليــص المخاطــر التــي قــد يتعــرض 
لهــا موظفــو الرعايــة الصحيــة ومرافقهــا إلــى أدنــى 

حــد ممكــن.
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التخفيف من األخطار
قــد يمثــل وجــود األلغــام، أو مخلفــات الحــرب القابلــة 
لالنفجــار، أو األخطــار الكيميائيــة أو البيولوجيــة أو 
ــا يحــول دون حصــول  ــة عائًق اإلشــعاعية أو النووي
النــاس علــى الخدمــات األساســية وســبل كســب 
الدوليــة  اللجنــة  تدعــم  عــام،  وبشــكل  العيــش. 
الملوثــة  المناطــق  تحديــد  إلــى  الراميــة  الجهــود 
والتخلــص  األخطــار  وتــرّوج إلزالــة  وتعيينهــا، 
منهــا بطريقــة آمنــة، وتســعى للوصــول إلــى حلــول 
للحــد مــن تعــرض األفــراد للتلــوث باألســلحة لحيــن 
ــام  ــود نظ ــدم وج ــال ع ــي ح ــق. وف ــر المناط تطهي
ــم يكــن باســتطاعة  ــي أو إذا ل ــى المســتوى المحل عل
الســلطات تطهيــر المناطــق الملّوثــة بنفســها، فلــدى 
اللجنــة الدوليــة القــدرات التقنيــة الكاملــة للتدخــل 
وإجــراء عمليــة التطهيــر واالضطــالع بــأي أنشــطة 

ــن المخاطــر. ــد م ــرى للح أخ

علــى ســبيل المثــال، إذا حــال التلــوث باألســلحة دون 
الوصــول إلــى أحــد مصــادر اإلمــداد بالميــاه، ُتبــذل 
جهــود إلصــالح أحــد مصادر اإلمــداد اآلمنــة، أو إن 
ــا بشــكل فــوري، يجــري تزويــد  لــم يكــن هــذا ممكًن
المجتمعــات المحليــة المتضــررة بالميــاه النظيفــة 
الحــاالت،  بعــض  وفــي  اآلمنــة.  المناطــق  فــي 
ــي  ــض ف ــب مراحي ــى تركي ــة إل ــة الدولي ــأ اللجن تلج
ــوع  ــاس الوق ــب الن ــيلة لتجني ــة كوس ــق اآلمن المناط

ــول األلغــام. ــي حق ف

وتحــدد اللجنــة الدوليــة كذلــك األراضــي الزراعيــة 
ــق  ــن طري ــن المخاطــر ع ــي المزارعي ــة وتق الملّوث
ــي  ــي ف ــة المواش ــة وتربي ــى الزراع ــاعدتهم عل مس
ــة أيًضــا  ــة الدولي ــة. وقــد تمنــح اللجن المناطــق اآلمن
قروًضــا صغيــرة لبــدء مشــاريع بديلــة مــدّرة للدخل، 
مثــل صناعــة شــباك صيــد األســماك. وتعمــل اللجنــة 
جمــع  بأخطــار  الوعــي  إلذكاء  جاهــدة  الدوليــة 
المعــدات  أو  لالنفجــار  القابلــة  الحــرب  مخلفــات 
ــا أو إشــعاعّيًا  ــا أو بيولوجّيً الصناعيــة الملّوثــة كيميائّيً
ــا لالنتفــاع بهــا كخــردة معدنيــة، وكذلــك  أو نووّيً
ــماك  ــد األس ــي صي ــرات ف ــتخدام المتفج ــار اس أخط
ــد إمــا  ــي تكــون فيهــا شــباك الصي ــي المناطــق الت ف

ــة. ــر متاح ــن أو غي باهظــة الثم
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تعزيز احترام القانون
تســعى الجنــة الدوليــة، كجــزء مــن مهمتهــا فــي 
تعزيــز احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني، إلــى مــا 

ــي: يل
ــر 	  ــع للمعايي ــى أرض الواق ــال عل ــز االمتث تعزي

وغيــر  التقليديــة  باألســلحة  المتعلقــة  الدوليــة 
ــام المضــادة  ــة حظــر األلغ ــل اتفاقي ــة )مث التقليدي
ــة  ــة، واتفاقي ــلحة التقليدي ــة األس ــراد، واتفاقي لألف
الذخائــر العنقوديــة، واتفاقيــة حظــر األســلحة 
ــي  ــم الفن ــم الدع ــا تقدي ــرق منه ــة(، بط الكيميائي

للســلطات المســؤولة عــن تنفيذهــا؛
هــذه 	  بموجــب  بالتزاماتهــا  الســلطات  تذكيــر 

ــد  ــاءه وبع ــزاع وأثن ــوب الن ــل نش ــدات قب المعاه
انتهائــه؛

ــت 	  ــلطات إذا كان ــع الس ــوار م ــي ح ــراط ف االنخ
األســلحة ُتســتخدم بطريقــة يحتمــل أن يكــون لهــا 

أثــر ســلبي علــى المدنييــن.
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المهمة
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غيــر متحيــزة ومحايــدة ومســتقلة، تــؤدي مهمــة 
إنســانية بحتــة تتمثــل فــي حمايــة أرواح وكرامــة ضحايــا النزاعــات المســلحة وغيرهــا 

مــن حــاالت العنــف وتقديــم المســاعدة لهــم. 
وتبــذل أيًضــا اللجنــة الدوليــة كل الجهــود الممكنــة لتفــادي المعانــاة بنشــر أحــكام القانــون 

اإلنســاني والمبــادئ اإلنســانية العالميــة وتعزيزهــا. 
ــات  ــا اتفاقي ــت عنه ــد تمخّض ــام 1863 وق ــر ع ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــئت اللجن أنش
ــق  ــه وتنس ــي توج ــر. وه ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــف والحرك جني
األنشــطة الدوليــة التــي تنفذهــا الحركــة فــي حــاالت النزاعــات المســلحة وغيرهــا مــن 

ــف. حــاالت العن
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