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مقدمة
وشكر وتقدير
ُ
صمّمت هذه المبادئ التوجيهية الستخدام اللجنة الدولية للصليب األحمر (اللجنة الدولية) ،واالتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر (االتحاد الدولي) ،والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل
األحمر (الجمعيات الوطنية) .وهي تناسب مجموعة كبيرة من الحاالت في جميع أنحاء العالم في أوقات
النزاعات المسلحة وأوقات السلم ،وفي أي بلد متضرر بسبب أخطار األسلحة التقليدية و /أو األخطار
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية .وعلى الرغم من أن المبادئ التوجيهية ُكتبت بلغة عامة بحيث
تكون قابلة للتطبيق في جميع الحاالت التي تنطوي على تلوث باألسلحة ،فإنها تستند بقوة إلى المبدأ القائل
بضرورة تصميم جميع التدخالت لتناسب السياق المحدد على أساس تقييم شامل.
تستند هذه المبادئ التوجيهية إلى نهج إدارة المخاطر .وتهدف إلى مساعدة مكونات الحركة الدولية للصليب
األحمر والهالل األحمر (الحركة) على الوفاء بالتزاماتها بموجب استراتيجية الحركة بشأن األلغام األرضية
والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار 1وفي الوقت نفسه تعزيز تطوير نهج داخل
الحركة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالتلوث باألسلحة 2.وقد ُدونت هذه المبادئ التوجيهية وف ًقا لألطر
القائمة لدى الحركة ،بما في ذلك استجابة اللجنة الدولية للتلوث باألسلحة 3،والمعايير الدولية لألعمال
المتعلقة باأللغام .وينبغي عدم تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية إال مع مراعاة السياق الوطني المحدد بحيث تتمم
التشريعات والمعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية أو تكملها  -ال أن تتعارض معها.
أعد المبادئ التوجيهية للجنة الدولية كل من بليندا غوسلين ،وإيغور رامازوتي ،وميريام وولتن .وتعرب
اللجنة الدولية عن امتنانها لمساهمة الفريق العامل المعني بالتلوث باألسلحة ،الذي يعمل في إطار المجموعة
االستشارية إلدارة الكوارث لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 4،وتتكون مجموعة العمل من أحمد
ميزاب (رئيس المجموعة) ،وماجد العتيبي ،ومطلق الحديد ،وعمر بودبوس ،إلى جانب الصليب األحمر
النرويجي .وأخيرً ا ،تود اللجنة الدولية أن تشكر جميع الزمالء ،سواء في وحدة التلوث باألسلحة أو الوحدات
األخرى ،الذين ساهموا في المناقشة وقدموا المساعدة في وضع هذه المبادئ التوجيهية.
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استراتيجية الحركة بشأن األلغام األرضية ،والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار :الحد من آثار األسلحة
على المدنيين ،القرار  ،6مجلس مندوبي الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،نيروبي ،كينيا 25-23 ،تشرين الثاني/
نوفمبر .2009
المرجع نفسه.
وثيقة داخلية استجابة اللجنة الدولية للصليب األحمر ونهجها في مواجهة التلوث باألسلحة (كانون األول /ديسمبر  )2017من إنتاج
وحدة التلوث باألسلحة.
تضم المجموعة االستشارية إلدارة الكوارث لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مندوبين عن الجمعيات الوطنية التالية :الهالل
األحمر الجزائري ،وجمعية الهالل األحمر البحريني ،وجمعية الهالل األحمر المصري ،وجمعية الهالل األحمر في جمهورية
إيران اإلسالمية ،وجمعية الهالل األحمر العراقي ،والجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني ،وجمعية الهالل األحمر الكويتي،
والصليب األحمر اللبناني ،والهالل األحمر الليبي ،والهالل األحمر المغربي ،وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،وجمعية الهالل
األحمر القطري ،وجمعية الهالل األحمر السعودي ،والهالل األحمر العربي السوري ،والهالل األحمر التونسي ،وجمعية الهالل األحمر
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وجمعية الهالل األحمر اليمني.

قائمة االختصارات
Accountability to Affected People (AAP)
Chemical, Biological, Radiological, and
Nuclear (CBRN(
Control Point (CP)
Disaster Management Advisory Group
(DMAG)
Explosive Ordnance Disposal (EOD)
Explosive Remnants of War (ERW)
Hazard Identification Risk Assessment
(HIRA)
International Committee of the Red Cross
(ICRC)
Improvised Explosive Device (IED)
International Federation of the Red Cross
and Red Crescent Societies (IFRC)
International Organization for
Standardization (ISO)
Information Management System for Mine
Action (IMSMA)
Knowledge, Attitudes and Practice (KAP)
Mine Action Coordination Centre (MACC)
Middle East and North Africa (MENA)
Mine Risk Education (MRE)
Non-governmental Organisation (NGO)
Organisation for Security and Cooperation in
Europe (OSCE)
Other Situations of Violence (OSV)
Personal Protective Equipment (PPE)
Risk Awareness and Safer Behaviour (RA/
SB)
Small Arms and Light Weapons (SALW)
Security and Crisis Management Support
(SCMS)
United Nations (UN)

المُساءلة أمام المتضررين
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
نقطة المراقبة
المجموعة االستشارية إلدارة الكوارث
التخلص من الذخائر المتفجرة
مخلفات الحرب القابلة لالنفجار
تحديد األخطار وتقييم المخاطر
)اللجنة الدولية للصليب األحمر (اللجنة الدولية
عبوة ناسفة يدوية الصنع
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
)والهالل األحمر (االتحاد الدولي
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
نظام إدارة المعلومات لألعمال المتعلقة باأللغام
المعارف والمواقف والممارسات
مركز تنسيق األعمال المتعلقة باأللغام
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
التوعية بمخاطر األلغام
منظمة غير حكومية
منظمة األمن والتعاون في أوروبا
حاالت العنف األخرى
معدات الحماية الشخصية
ًالتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أمانا
األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة
وحدة المساعدة على إدارة الشؤون األمنية
واألزمات
األمم المتحدة

الفصل األول

المقدمة
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		تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التلوث باألسلحة من خالل تغيير السلوك

 1-1تعريف بالمبادئ التوجيهية
 1-1-1نبذة عن المبادئ التوجيهية
وُ ضعت هذه المبادئ التوجيهية لتلبية الحاجة التي تم تحديدها لمساعدة الحركة على إدارة المخاطر المتعلقة
بالتلوث باألسلحة على نحو أفضل .وهي توفر توجيهات بشأن تنفيذ تدخالت من أجل التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا بهدف الحد من احتمال وقوع إصابات بين الموظفين والمتطوعين والسكان المدنيين.
وهي تساعد مكونات الحركة على الوفاء بالتزاماتها بموجب استراتيجية الحركة بشأن األلغام والذخائر
5
العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار.
وقد قامت اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية منذ عام  1996بعمل مميز في هذا المجال ،6غير أنه لم يتم
على اإلطالق إعداد مجموعة مشتركة من المبادئ التوجيهية للحركة .وهناك العديد من األسباب التي دفعت
إلى وضع هذه المبادئ التوجيهية في الوقت الحالي وهي:
.1تبدي اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية اهتمامًا بوجود نهج مشترك للحركة للتخفيف من المخاطر
المرتبطة بالتلوث باألسلحة في مجموعة كبيرة من السياقات.
.2انصب معظم تركيز التدابير المتعلقة بالتلوث باألسلحة في السنوات الماضية على األلغام األرضية
ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار .إال أن استراتيجية الحركة التي وضعت في عام  2009وسّعت
نطاق ذلك التركيز ليشمل أسلحة الطاقة الحركية األخرى المستخدمة في النزاعات وحاالت العنف
األخرى .ومنذ عام  ،2009وسّعت اللجنة الدولية نطاق صالحياتها للتعامل مع األخطار الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،ودعمت عد ًدا من التدخالت في هذه المجاالت .وخارج نطاق عملها
في سياق النزاعات المسلحة ،يمكن للجنة الدولية توظيف قدرتها وخبرتها في التعامل مع تلك األخطار
لدعم االستجابة للحوادث المحلية التي تدخل ضمن اختصاص إدارة الكوارث لدى بعض الجمعيات
الوطنية.
ً
.3هناك سعي داخل الحركة لتبني نهج أكثر شمول لوضع البرامج ،ودمج موارد الحركة في عملية
التخفيف من مخاطر التلوث باألسلحة (يبرز الفصل الرابع التركيز على تيسير اتباع سلوك أكثر أما ًنا).
.4تحديد الحاجة إلى نهج أكثر انتظامًا يستند إلى األدلة من أجل وضع البرامج ،يكون مدفوعًا بمبادئ
7
إدارة المخاطر ويعتمد على تقييم دقيق وتحليل يجري بالتشاور مع الشركاء اآلخرين (الفصل الثاني).
.5يوجد اليوم تركيز أكبر على المساءلة ومراقبة األداء ،مما يجعل من الممكن تحديد سمات التدخل
الناجح (الفصل الخامس).

 2-1-1الغرض من هذه المبادئ التوجيهية
صُممت هذه المبادئ التوجيهية من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة
أخطار التلوث باألسلحة من خالل تغيير السلوك .وتركز على تصميم األنشطة لزيادة الوعي بأخطار
التلوث باألسلحة وتنفيذها ورصدها ،وتشجيع تغيير سلوك موظفي الحركة والمجتمعات المحلية المتضررة
وتيسيره .وتتمثل األهداف المحددة في الحد من تعرضهم لهذه األخطار وتقليل احتمال تعرضهم لها ،وزيادة
اآلليات المتاحة لهم للتعامل مع التلوث باألسلحة  -في حالة حدوثه  -والتعافي على نحو أفضل.
تصف هذه المبادئ التوجيهية نهجً ا مفاهيميًا ومنهجيًا إلدارة المخاطر التي تشكلها أخطار األسلحة التقليدية
واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية في ضوء ثالثة ضرورات ،تنطبق على جميع
مكونات الحركة ،وهي:
• ضمان سالمة موظفي الحركة وأمنهم.
• استمرار العمليات وضمان التكامل المؤسسي.
• تنفيذ التفويضات اإلنسانية لمساعدة فئات السكان المعرضة للخطر ،خاصة األشخاص المتضررين
بسبب التلوث باألسلحة.

5
6
7

انظر الحاشية .1
كان يشار إليها ساب ًقا بالتوعية بمخاطر األلغام.
كما يجب أن يتوافق مع ما ورد في الوثيقة الداخلية :استجابة اللجنة الدولية للصليب األحمر ونهجها في مواجهة التلوث باألسلحة،
(كانون األول /ديسمبر .)2017
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 1-2-1-1سالمة موظفي الحركة
يمثل ضمان سالمة الموظفين جزءًا من واجب الرعاية الذي يتعين على مكونات الحركة ضمانه للموظفين
والمتطوعين .وهو أيضًا شرط مسبق لضمان استمرار العمليات اإلنسانية ،ومن ث ّم لحماية السكان في
البيئات المتضررة بسبب األسلحة ومساعدتهم .والتلوث باألسلحة ليس قضية قائمة بذاتها ،بل يجب التعامل
معه بوصفه جزءًا من استجابة أوسع نطا ًقا على مستوى المنظمة من أجل سالمة الموظفين .وتهدف هذه
المبادئ التوجيهية إلى مساعدة اللجنة الدولية واالتحاد الدولي والجمعيات الوطنية على تحقيق ذلك من خالل
تنفيذ أنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا.
وفيما يتعلق بسالمة الموظفين وأمنهم ،يجب إدماج هذه المبادئ التوجيهية في اآلليات القائمة ذات الصلة.
وداخل اللجنة الدولية ،يعني هذا األمر العمل مع موظفي وحدة المساعدة على إدارة الشؤون األمنية
واألزمات ووف ًقا للمبادئ التوجيهية لهذه الوحدة .وفي الجمعيات الوطنية ،قد تمثل سالمة الموظفين جزءًا
من إدارة المخاطر األمنية في الميدان ،8على سبيل المثال كجزء من إطار الوصول اآلمن 9.وعند استخدام
هذا المبادئ التوجيهية لتحقيق سالمة الموظفين ،ينبغي أن تضمن الجمعيات الوطنية التعامل مع قضية
التلوث باألسلحة باعتبارها جزءًا من أي مبادئ توجيهية تخص سالمة الموظفين وأمنهم أو مبادرات في
هذا الشأن في البلدان المتضررة بسبب التلوث باألسلحة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على الجمعيات الوطنية
تكييف أي نشاط مصمم للتخفيف من مخاطر التلوث باألسلحة ليناسب البلد المعني وضمان أن النشاط يالئم
المبادرات واألنشطة األوسع نطا ًقا التي ُتن ّفذ في ذلك البلد.

 2-2-1-1استمرار العمليات
تعني القدرة على الصمود في مواجهة التلوث باألسلحة إمكانية مباشرة عمليات الحركة بشكل أكثر أما ًنا
في البيئات الملوثة باألسلحة .على سبيل المثال ،عندما يحول التلوث باألسلحة دون الوصول إلى السكان
المدنيين ،يمكن تنفيذ العمليات اإلنسانية إذا كان موظفو الحركة على دراية بالمخاطر ويعرفون كيف
يعملون بأمان في بيئة ملوثة باألسلحة.
في بعض األحيان ،يجب تنفيذ إجراءات أخرى للتخفيف من المخاطر بواسطة متخصصين فنيين في التلوث
باألسلحة ،ويمكن تقديم الطلبات في هذا الشأن إلى السلطات المختصة ،أو المنظمات األخرى داخل البلد
المعني .ولدى اللجنة الدولية أيضًا متخصصون فنيون في التلوث باألسلحة في وحدة التلوث باألسلحة الذين
يمكن أن يُطلب منهم تقديم مساعدة فنية لبعثة اللجنة الدولية أو الجمعية الوطنية المعنية .ويمكن أن تتضمن
هذه اإلجراءات ما يلي:
• مسح منطقة معينة لتحديد طرق آمنة بديلة.
• تحديد المناطق الخطرة بعالمات ،وتدريب الموظفين على التعرف على تلك العالمات.
• توفير أجهزة للكشف عن األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ومعدات الحماية
الشخصية للموظفين ،وتدريبهم على كيفية استخدامها استخدامًا صحيحً ا.10
• إزالة الخطر (أي التخلص من الذخائر المتفجرة ،أو إزالة األلغام ،أو احتواء األخطار الكيميائية
11
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية وإزالتها).

 3-2-1-1تعزيز قدرة السكان المتضررين بسبب التلوث باألسلحة على الصمود
على جميع أعضاء الحركة التزام بالمساعدة في زيادة قدرة السكان المتضررين بسبب التلوث باألسلحة
على الصمود والحد من تأثير هذا التلوث .ويُلزم قرار مجلس المندوبين رقم  6لعام  - 2009الذي اع ُتمدت
على أساسه استراتيجية الحركة بشأن األلغام األرضية والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب
القابلة لالنفجار  -مكونات الحركة كافة «[بالعمل] بطريقة لينة ،ومناسبة ،ومنسجمة ،ومتكاملة للتخفيف
من آثار التلوث باألسلحة ،وذلك بجمع البيانات وتحليلها ،وتقليل حدة المخاطر ،والتوعية بها ،ومسح مواقع
األلغام وإزالتها».

8

9

10

11

تعد إدارة المخاطر األمنية في الميدان إحدى العناصر الثمانية في إطار الوصول اآلمن ،وتتألف من تقييم السياق الميداني ،وتحديد
المخاطر المحدقة بالموظفين والمتطوعين والممتلكات والعمليات وتحليل هذه المخاطر ،وتنفيذ استراتيجيات وتدابير للتخفيف من وطأة
المخاطر والحد من احتمال وقوع أي حدث غير مرغوب فيه ومن عواقبه.
يركز إطار الوصول اآلمن على قبول العاملين في الحركة وأمنهم ووصولهم في مجموعة متنوعة من الحاالت المحفوفة بالمخاطر
وغير اآلمنة .وهو يتألف من مجموعة الموارد العملية إلطار الوصول اآلمن التي تحتوي على إرشادات وأدوات لتعزيز حماية موظفي
الحركة والمتطوعين حتى يتمكنوا من تنفيذ مهامهم واالضطالع بأدوارهم اإلنسانية بأمان.
يمكن لوحدة التلوث باألسلحة التابعة للجنة الدولية أن تقدم هذا النوع من الدعم للحركة ،أو أن تعتمد اختيار منظمة أخرى مؤهلة فنيًا
وف ًقا لمعايير اللجنة الدولية والمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام.
انظر الحاشية  .1يرجى مالحظة أنه في هذه المبادئ التوجيهية ،يشار إلى مصطلح «التوعية بالمخاطر» على أنه التوعية بالمخاطر
والترويج لسلوك أكثر أما ًنا ،وأنشطة «الحد من المخاطر» هي األنشطة التي تيسر السلوك األكثر أما ًنا.

12

		تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التلوث باألسلحة من خالل تغيير السلوك

 3-1-1من ينبغي له استخدام هذه المبادئ التوجيهية
وُ ضعت هذه المبادئ التوجيهية الستخدام جميع مكونات الحركة التي يجب أن تأخذها في الحسبان عند
تصميم أنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا وتنفيذها من أجل موظفي الحركة والسكان المدنيين
في البيئات المتضررة بسبب األسلحة التقليدية واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.
ويجب على الموظفين الذين تلقوا تدريبًا على التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا استخدام هذه المبادئ
التوجيهية.
تشير المبادئ التوجيهية في العديد من المواضع إلى حاالت تكون هناك فيها حاجة لوجود فني
مختص في التعامل مع التلوث باألسلحة .وهذا الفني المختص هو شخص مؤهل لتنفيذ تدخالت
12
التعامل مع األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،والتخلص من الذخائر المتفجرة.
وفي حين أن استخدام هذه المبادئ التوجيهية أو تنفيذ أنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا
ال يقتضي بالضرورة أن يكون الشخص فنيًا مختصًا في أخطار األسلحة التقليدية أو األخطار الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،فإنه من الضروري توفر إمكانية االستعانة بمختص في هذا المجال من
أجل تحقيق ما يلي:
• الحصول على معلومات عن طبيعة األخطار ومداها وأثرها المحتمل من خالل تقييم المخاطر (انظر
القسمين  1-3-2و.)2-2-1
• تقديم معلومات موجزة لموظفي الحركة والموظفين المعنيين الذين يحتاجون إلى دخول المناطق
الملوثة ومرافقتهم إلى الموقع إن أمكن (انظر القسم .)3-2-2
• تنفيذ أنشطة فنية مثل المسح ،أو تحديد المناطق الخطرة بعالمات ،أو التخلص من الذخائر المتفجرة،
أو إزالة األلغام ،أو احتواء األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية وإزالتها (انظر القسم
 ،)1-3-3وتوفير أجهزة الكشف عن األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،وتدريب
13
الموظفين على استخدام معدات الحماية الشخصية.

 4-1-1كيفية استخدام هذه المبادئ التوجيهية

ً
شامل لمساعدتها على زيادة القدرة
توفر هذه المبادئ التوجيهية لمكونات الحركة نهجً ا مفاهيميًا ومنهجيًا
على الصمود في مواجهة التلوث باألسلحة من خالل تغيير السلوك.
وهذا المرجع ليس ً
دليل يُملي على المستخدمين ما يجب فعله ،بل هو مجموعة إرشادات عامة مع بعض
األمثلة .وبما أن كل بعثة وجمعية وطنية تعمل في سياق محدد ،وحسب إجراءاتها المحددة الخاصة
بجمع البيانات وتحليلها ،وتنفيذ العمليات ،ورصد األداء ،فيجب اتخاذ القرار بشأن النهج المحدد لتقييم
االحتياجات ،وتخطيط تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا وتنفيذها ،ورصدها على أساس كل
حالة على حدة .وال يمكن أن تكون هذه المبادئ التوجيهية آمرة بالكامل ألنها تنطبق على جميع السياقات
والسيناريوهات ،ومن ثم يجب تكييف جميع المعلومات التي تتضمنها حسب االحتياجات المحلية.
و ُتستكمل هذه المبادئ التوجيهية بمركز للمصادر على شبكة اإلنترنت يوفر مجموعة من المصادر التي
يسهل على المستخدمين الوصول إليها والتعامل معها وذلك الستخدام موظفي الجمعيات الوطنية .وهي
أيضًا مصدر وثائق التدريب على التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا المصممة لمساعدة موظفي
الحركة والمتطوعين على فهم النهج المقدم وتصميم تدخالت تناسب السياق.

 5-1-1تقسيم المبادئ التوجيهية
يعرض الفصل األول مفهوم القدرة على الصمود في مواجهة التلوث باألسلحة ،وسبب تنفيذ أنشطة التوعية
بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ،ويقدم األساس المنطقي للنهج المستخدم في إدارة المخاطر ولمحة عنه.
ويركز الفصل الثاني على سبب إجراء خطوات التقييم والتحليل والتشاور وكيفية ذلك ،التي يجب أن تتم
قبل تصميم التدخالت الفعالة للتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا.
ويتناول الفصل الثالث كيفية زيادة الوعي بمخاطر التلوث باألسلحة والترويج لسلوك أكثر أما ًنا من خالل
تدخالت االتصال الفعالة.
12
13

معايير الكفاءة في التخلص من الذخائر المتفجرة والتعامل مع األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.
يمكن لوحدة التلوث باألسلحة التابعة للجنة الدولية أن تقدم هذا النوع من الدعم للحركة ،أو أن تعتمد اختيار منظمة أخرى مؤهلة فنيًا
وف ًقا لمعايير اللجنة الدولية والمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام.
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ويناقش الفصل الرابع كيفية تحقيق التكامل بين أنشطة السلوك األكثر أما ًنا والتدخالت األخرى للحركة أو
الشركاء ،بحيث يتبنى الموظفون والمتطوعون والسكان المتضررون بسبب التلوث باألسلحة السلوكيات
التي يتعلمونها ،ويمكنهم في نهاية المطاف اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من أخطار التلوث باألسلحة.
ويركز الفصل الخامس على رصد مستوى المخاطر وتدخل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا
ومراجعته للتأكد من أنه يخفف مستوى المخاطر التي تتعرض لها الفئات األكثر عرضة للخطر بأكثر
الطرق فعالية.
ويوجد العديد من المالحق تتضمن المزيد من التفاصيل عن كيفية إجراء تقييم المخاطر ،والمصطلحات
والتعريفات ،وأخطار التلوث باألسلحة ،ورسم خرائط األخطار ،واستراتيجيات تغيير السلوك .ويتضمن
هذا المرجع أيضًا إشارات مرجعية إلى وثائق ذات صلة على شبكة اإلنترنت موضحة في الحواشي السفلية.

 2-1المصطلحات والتعريفات
ُتعد التعريفات األربعة التالية أساسية لفهم هذه المبادئ التوجيهية .وترد جميع المصطلحات والتعريفات
األخرى المستخدمة في هذا المرجع في الملحق «ب».
القدرة على الصمود :هي شكل من أشكال القدرة .وفي االستخدام الشائع ،ترتبط القدرة على الصمود عادة
بقدرة األنظمة والناس على االستجابة الفعالة والتكيف مع الظروف المتغيرة وتنمية المهارات والقدرات
والسلوكيات واإلجراءات للتعامل مع الشدائد .ومن ثم ،يمكن وصف القدرة على الصمود بأنها عملية تكيف
قبل وقوع حدث ذي آثار ضارة وفي أثنائه وبعد انتهائه .وفي إطار الحركةُ ،تعرَّ ف القدرة على الصمود
بأنها «قدرة األفراد أو المجتمعات أو المنظمات أو البلدان المعرضة للكوارث واألزمات وأوجه الضعف
الكامنة فيها على استشراف آثار الصدمات والتوترات والتعامل معها والتعافي منها دون التضحية بآفاقها
14
على المدى الطويل».
التلوث باألسلحة :يشير هذا المصطلح إلى التلوث الناجم عن أخطار األسلحة التقليدية واألخطار الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية .وهناك مجموعة متنوعة من األخطار التي تشكل مصدر قلق مباشرً ا
للحركة ،منها األسلحة التقليدية واألسلحة غير التقليدية (الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية)،
وإطالق العوامل الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية غير المرتبطة باألسلحة غير التقليدية إما بشكل
عارض أو مُتعمَّد .وفي هذه المبادئ التوجيهية ،يُشار إلى هذه األخطار مجتمعة بعبارة «أخطار التلوث
باألسلحة».
السلوك األكثر أما ًنا :هو السلوك الذي يجعل شخصًا أو مجموعة من األشخاص في مجتمع محلي أو منظمة
ما لديهم حماية أفضل من األخطار المعروفة التي من المحتمل أن تسبب ضررً ا.
التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا :في سياق التلوث باأللغام األرضية أو مخلفات الحرب القابلة
16
لالنفجار ،عادة ما يُستخدم مصطلح التوعية بمخاطر األلغام 15وهي محور تركيز أحد المعايير الدولية.
وبينما تلتزم هذه المبادئ التوجيهية بهذا المعيار ،فإنها تستخدم مصطلح «التوعية بالمخاطر والسلوك
األكثر أما ًنا» ً
بدل من التوعية بمخاطر األلغام .ويُعزى هذا إلى أنها تتعامل مع أنواع أخرى من التلوث
باألسلحة وال تقتصر فقط على التلوث باأللغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار ،مثل استخدام األسلحة
14
15

16

االتحاد الدولي ،إطار عمل صمود المجتمعات المحلية ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،جنيف.2014 ،
يشير مصطلح التوعية بمخاطر األلغام /مخلفات الحرب القابلة لالنفجار إلى األنشطة التي تسعى للحد من احتمال الموت أو اإلصابة
بسبب األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار (بما فيها الذخائر الصغيرة غير المنفجرة) من خالل زيادة الوعي والترويج للسلوك
اآلمن .وتتضمن هذه األنشطة تبادل المعلومات مع المجتمعات المحلية المعرضة للخطر ،وإيصال رسائل السالمة إلى الفئات
المستهدفة ،ودعم األنشطة في مجاالت إدارة المخاطر التي يتعرض لها المجتمع المحلي والمشاركة في األعمال المتعلقة باأللغام.
المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام( 12-10 ،انظر الحاشية التالية).
األمم المتحدة ،المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ،12-10 ،التوعية بمخاطر األلغام /مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ،الطبعة
الثانية ،األمم المتحدة ،نيويورك 1 ،نيسان /أبريل ( ،2010التعديل  ،2تموز /يونيو  .)2013يرافق هذه الوثيقة سلسلة من ً 12
دليل
إرشاديًا ألفضل الممارسات لبرامج التوعية بمخاطر األلغام ومشاريعها.
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في أثناء النزاع وحاالت العنف األخرى ،واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية .ويعبر
مصطلح «التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا» بوضوح أيضًا عن حقيقة أن األمر يتضمن ما هو أكثر
من مجرد التوعية ،ويشير مصطلح «السلوك األكثر أما ًنا» إلى الترويج لسلوك أكثر أما ًنا وتيسير اتباعه
من خالل أنشطة الحركة األخرى باالستعانة بالنهج الشامل.

 3-1نهج إدارة المخاطر
ﺗﺳﺗﺧدم هذه اﻟﻣﺑﺎدئ التوجيهية نهجً ا ﻣﻌﺗر ًفا به ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر بغية التخفيف من مخاطر األسلحة
التقليدية واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية .ويتمثل الهدف من هذا النهج في التأكد
من إجراء تقييمات المخاطر على نحو منهجي وموضوعي بحيث تصل التدخالت بفعالية إلى أكثر
الموظفين واألشخاص عرضة للخطر في المجتمعات المحلية المتضررة .ويرد اإلجراء المتبع في
تقييم المخاطر في الملحق «أ» ،وترد تعريفات إدارة المخاطر في الملحق «ب» .ويبين الشكل  1أدناه
عملية إدارة المخاطر وف ًقا للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

النطاق ،والسياق ،والمعايير
التقييم األولي للمخاطر
الرصد والمراجعة

تحليل المخاطر
التقييم النهائي
للمخاطر

االتصال والتشاور

تحديد المخاطر

التعامل مع المخاطر
التسجيل واإلبالغ

  الشكل  :1عملية إدارة المخاطر وف ًقا للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
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 1-3-1عناصر المخاطر
تتوقف المخاطر المرتبطة بوضع خطير معين على العناصر التالية:
• درجة شدة الضرر الذي قد ينتج عن الخطر المعين.
• احتمال حدوث ذلك الضرر ،الذي هو عبارة عن دالة هي :التعرض للخطر ،ووقوع حدث خطير،
والطرق الممكنة لتجنب الضرر أو الحد منه.

17

مواصفة إرشادات إدارة المخاطر ،المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس .ISO 31000: 2018

المقدمة
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عناصر المخاطر موضحة في الشكل .2

المخاطر المتعلقة بالخطر قيد النظر

هي دالة تتكون من

درجة شدة الضرر الذي يمكن أن ينجم عن
الخطر قيد النظر

الشكل  :2عناصر المخاطر

احتمال حدوث ذلك الضرر

التعرض لوضع خطير
و
وقوع حدث خطير
إمكانية تجنب الضرر
أو الحد منه

18

 2-3-1تقييم المخاطر
يجري تحديد احتمال حدوث تأثير معين ودرجة شدته في أثناء مرحلة تقييم المخاطر ،التي تتضمن تحديد
المخاطر وتحليلها وتقييمها.
وعندما يتصل األمر بإدارة المخاطر المتعلقة بأخطار األسلحة التقليدية واألخطار الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية ،فإن احتمال حدوث تأثير معين وشدته يتحددان بواسطة ما يلي:
• نوع األسلحة والذخائر أو طبيعة العوامل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية التي يجري
التعامل معها.
• عدد األسلحة التي تمثل أخطارً ا (محتملة) ،أو مدى وجود العوامل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية في البيئة.
• تواتر األحداث الناجمة عن أخطار األسلحة التقليدية واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية.
• مدى تعرض الموظفين والعمليات والمجتمع المحلي لآلثار المحتملة للخطر (بما في ذلك مستوى
تعرضهم للخطر وقدرتهم على تقليل تعرضهم له والضرر الذي قد يلحقه بهم ذلك الخطر والحد منه).
وال تنطبق المبادئ التوجيهية لتقييم المخاطر الواردة في هذا المرجع إال على أخطار التلوث باألسلحة .وهي
ال تنطبق على أي أخطار أو تهديدات أخرى تواجه المنظمة ،يمكن إدراجها في تقييم لمخاطر األمن أوسع
نطا ًقا على مستوى المنظمة ككل.
ويتضمن تقييم مخاطر التلوث باألسلحة ما يلي:
• تحديد الخطر المحتمل وشدة التأثير المحتملة (العواقب) لوقوع حدث تلوث ناجم عن األسلحة على
موظفي الحركة وعملياتها والسكان المدنيين.
• تقييم احتمال وقوع حدث (مع األخذ في االعتبار تواتر األحداث السابقة وتعرض الموظفين والعمليات
والسكان المدنيين للمخاطر وقدرتهم على تقليل الضرر الذي قد تلحقه بهم أو الحد منه).
وباالستعانة بمعايير درجات التقييم المحددة مسب ًقا ،فإن احتمال وقوع حدث تلوث باألسلحة ودرجة شدته
يوضعان في مصفوفة تقييم المخاطر من أجل تقييم المخاطر التي تتعرض لها مختلف مجموعات موظفي
الحركة أو العمليات أو السكان المدنيون .والشكل  3أدناه هو مثال على مصفوفة لتقييم المخاطر التي يشكلها
التلوث باألسلحة على السكان المدنيين .ويتضمن الملحق «أ» مزي ًدا من التوضيح إلجراء تقييم المخاطر.

18

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واللجنة الكهروتقنية الدولية ،دليل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس /اللجنة الكهروتقنية الدولية
 ،)E( 2014:51جوانب السالمة  -مبادئ توجيهية إلدراجها في المعايير ،المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واللجنة الكهروتقنية
الدولية ،جنيف.2014 ،
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االحتمال
المخاطر على السكان المدنيين

غير
محتملة
إلى حد
كبير

5أ

شديدة

إصابات خطيرة
تتطلب رعاية
إكلينيكية وعملية
إعادة تأهيل على
المدى الطويل

4أ

كبيرة

إصابات تتطلب
رعاية إكلينيكية دون
إحداث إعاقة طويلة
األجل

3أ

متوسطة

إصابات تتطلب
عالجً ا على المستوى
المحلي

2أ

ال تذكر

إصابات طفيفة ال
تتطلب أي مساعدة
طبية

1أ

العواقب

كارثية

خسائر في األرواح/
وفيات جماعية،
تفوق القدرات الطبية
المحلية

غير
محتملة

5ب

4ب

3ب

2ب

1ب

ممكنة

محتملة

5ج

4ج

3ج

2ج

1ج

5د

4د

3د

2د

1د

محتملة
جدًا

 5هـ

 4هـ

 3هـ

 2هـ

 1هـ

الشكل  :3مصفوفة تقييم المخاطر  -تقييم مخاطر التلوث باألسلحة على السكان المدنيين

 3-3-1رصد المخاطر ومراجعتها
تشمل عملية رصد المخاطر ما يلي:
• إعادة التقييم النهائي لبيئة التلوث باألسلحة وشدة التأثير المحتملة.
• إعادة التقييم األولي ألي تغييرات قد تؤثر على تعرض الموظفين والعمليات والسكان المدنيين للخطر
واحتمال وقوع حدث ما.
وبتنفيذ عملية رﺻﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ مراجعة ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إذا ﻟﺰم
اﻷﻣﺮ ،وتأكيد ما إذا كانت الفئات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ﻻ ﺗﺰال هي
الفئات األكثر عرضة ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ومن الممكن أن يكون تخفيض فئة المخاطر في مصفوفة تقييم المخاطر إحدى الطرق إلظهار أن التدخل
من أجل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا يحقق نجاحً ا ،على الرغم من أن التحسن قد يكون نتيجة
لعوامل أخرى ال يُنسب إليها هذا النجاح ،مثل توقف األعمال العدائية.

 4-3-1التعامل مع المخاطر

وف ًقا لنظرية إدارة المخاطر ،يمكن التعامل مع المخاطر عبر ما يلي:
• تجنب المخاطر عن طريق عدم بدء نشاط يفضي إليها ،أو وقف مثل هذا النشاط.
• قبول المخاطر من أجل متابعة نشاط مهم.

المقدمة

•
•
•
•
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إزالة مصدر المخاطر (أي الخطر).
تغيير االحتمال المرتبط بالمخاطر.
تغيير العواقب المرتبطة بالمخاطر.
19
تشارك المخاطر مع طرف آخر أو أطراف أخرى (من خالل مشروعات تعاونية على سبيل المثال).

بمجرد تقييم المخاطر ،يجب تحديد خيار التعامل مع المخاطر .وفي معظم البيئات الملوثة باألسلحة التي
تعمل فيها الحركة ،من غير الممكن عادة إزالة جميع مصادر المخاطر (أي جميع أخطار األسلحة التقليدية
واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية) ،كما أنه ليس من الممارسات المعتادة تحويل
المخاطر  -على الرغم من أنه يمكن تشاركها من خالل التعاون المشترك مع الجهات الفاعلة األخرى .وقد
يكون قبول المخاطر خيارً ا في بعض الحاالت بعد دراسة دقيقة وباتفاق مع اإلدارة بشأن المخاطر التي
يمكن قبولها .ويعني تجنب المخاطر عدم االنخراط في عمليات في بيئة ملوثة باألسلحة أو إنهاء مثل هذه
العمليات ،وقد يكون هذا خيارً ا ،على سبيل المثال ،في حالة القصف الشديد أو بعد إطالق أحد العوامل
الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية.
وستكون معظم خيارات التعامل مع المخاطر التي سيقع عليها االختيار هي تلك الخيارات التي تخفف من
شدة المخاطر من خالل ما يلي:
• تقليل االحتمال المرتبط بالمخاطر (تقليل التعرض لهذه األسلحة أو العوامل ،والتعرض للمخاطر)،
• تغيير العواقب المرتبطة بالمخاطر (تقليل شدة المخاطر) ،أو
• إزالة أحد مصادر المخاطر (خطر معين).
ويمكن الحد من مخاطر التلوث باألسلحة داخل الحركة بواسطة أي مجموعة من العناصر التالية:
• تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا:
ً
 زيادة الوعي بالمخاطر والترويج لسلوك أكثر أمانا من خالل اللجنة الدولية أو الجمعيات الوطنية أوالشركاء اآلخرين وف ًقا لهذه المبادئ التوجيهية.
 الحد من تأثير التلوث باألسلحة وتيسير اتباع سلوك أكثر أما ًنا من خالل اللجنة الدولية أو الجمعياتالوطنية أو الشركاء اآلخرين وف ًقا لهذه المبادئ التوجيهية.
• التدخالت الفنية إلزالة األخطار أو الحد منها ،عند الضرورة من خالل السلطات الوطنية أو المحلية
المعنية (مثل الجيش ،أو الشرطة ،أو هيئة وطنية لمكافحة األلغام ،أو هيئة إلدارة الكوارث) أو من
خالل المنظمات األخرى المؤهلة فنيًا والمعتمدة التي تعمل في المنطقة ،بما فيها اللجنة الدولية ،بناء
على اتفاق مع السلطات المعنية وبما يتفق مع القوانين الوطنية.

4-1التخفيف من المخاطر من خالل أنشطة
التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا
سواء كان الخطر هو تبادل إطالق نار في نزاع أو عنف مسلح ،أو بسبب ألغام أرضية ،أو مخلفات
حرب قابلة لالنفجار ،أو حاالت تسرب من مصنع للمواد الكيميائية الصناعية التكسينية ،فإنه يمكن للفئات
المعرضة للمخاطر السيطرة على وضعها من خالل وعيها بالمخاطر ،ومعرفة كيفية التصرف واتخاذ
تدابير استباقية للحد منها.
و ُتعد أنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا طريقة فعالة للحد من تعرض موظفي الحركة
وعملياتها والسكان المدنيين لتأثير الخطر .ويمكن لموظفي الحركة والمتطوعين والسكان المتضررين
بسبب التلوث باألسلحة – من خالل مزيد من الوعي بالمخاطر التي تنجم عن أخطار األسلحة التقليدية أو
األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية الماثلة ،واتباع سلوك أكثر أما ًنا إزاء األخطار ،وتحديد
إجراءات السالمة واستخدامها – أن يقللوا من تعرضهم للمخاطر ،ومن ثم الحيلولة دون حدوث خسائر
بشرية .والتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا هي الطريقة الوحيدة لزيادة القدرة على الصمود في
الحاالت التي ال يمكن فيها إزالة الخطر أو تستغرق إزالته وق ًتا.
 19المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ،دليل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  ،2009:73إدارة المخاطر ،مسرد الكلمات ،المنظمة
الدولية لتوحيد المقاييس ،جنيف.2009-11 ،
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 1-4-1زيادة الوعي بالمخاطر والترويج لسلوك أكثر أما ًنا
يجب التخفيف من مخاطر التلوث باألسلحة في البداية من خالل أنشطة اتصال تهدف إلى زيادة الوعي
بالمخاطر والترويج لسلوك أكثر أما ًنا .والهدف من هذا هو الحد من تعرض األشخاص لمواقف خطرة
وتعليمهم السلوك الذي يجب عليهم اتباعه لتجنب الضرر أو الحد منه .و ُتعد أنشطة االتصال ضرورية ،وال
سيما في المراحل المبكرة من نزاع أو أزمة ما أو عندما تكون األخطار جديدة وموظفو الحركة والسكان
المدنيون ليسوا على دراية بالمخاطر أو ما يجب عليهم فعله عند مواجهة سالح تقليدي معين أو أحد
األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية .وكلما أمكن ،يجب أن تقترن األنشطة القائمة على
االتصال الرامية إلى الترويج لسلوك أكثر أما ًنا بأنشطة الحركة األوسع نطا ًقا لتيسير السلوك األكثر أما ًنا
الذي يتم الترويج له – على النحو الوارد في الفقرة التالية.

 2-4-1أنشطة لتيسير اتباع سلوك أكثر أما ًنا

األنشطة المصممة لتيسير اتباع سلوك أكثر أما ًنا ،والتي يُشار إليها أحيا ًنا باسم أنشطة الحد من المخاطر،
تساعد األشخاص على اتخاذ إجراءات حمائية بشكل استباقي للحد من احتمال وقوع أحداث بسبب التلوث
باألسلحة وشدتها .وكلما أمكن ،يجب الجمع بين األنشطة القائمة على االتصال التي نوقشت في الفقرة السابقة
وأنشطة أخرى من أجل دعم تدابير السلوك األكثر أما ًنا التي تنفذها إدارات أو وحدات أو منظمات أخرى .ومن
شأن وجود نهج شامل بالفعل أن يضمن تحديد هذه األنشطة تحدي ًدا صحيحً ا في مرحلة التقييم (كما هو موضح
في الفصل الثاني) ثم دمجها في التدخل المشترك أو المشترك بين اإلدارات أو بين المنظمات بشأن التوعية
بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا منذ البداية مع جميع اإلدارات أو الوحدات أو المنظمات المعنية (على النحو
الموضح في الفصل الرابع) .وتتراوح هذه األنشطة من توفير المعدات للمناطق اآلمنة وضمان الوصول
اآلمن إلى الخدمات األساسية ،إلى المساعدة في التفاوض بين أطراف النزاع بشأن المناطق اآلمنة .وتشكل
هذه اإلجراءات جزءًا أساسيًا من التدخل الخاص بالتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ،وينبغي تنفيذها
باالقتران مع األنشطة الرئيسية للتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا.

1-5التخفيف من المخاطر من خالل التدخالت
الفنية األخرى لمواجهة التلوث باألسلحة
في بعض الحاالت ،سيحدد التدخل الخاص بالتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا المواقف التي تتطلب
ً
تدخل فنيًا للتخفيف من مخاطر التلوث باألسلحة .ويختلف المكان الذي
مشورة فنية متخصصة و /أو
يجب أن يُطلب فيه هذا الدعم من حالة إلى أخرى ،على الرغم من أنه عادة ما تقدمه الجهات الحكومية أو
المنظمات غير الحكومية أو الشركات .ويمكن لسلطة وطنية أو منظمة دولية مصرح لها حسب األصول
أيضًا التعاقد عليها وتنسيقها .وإذا ما رؤي أن هناك ضرورة للتدخل الفني ،فيجب تقديم طلب إلى السلطات
المختصة بهذا الشأن.
في ظروف معينة ،قد يكون من الضروري طلب الدعم الفني من اللجنة الدولية .وقد يكون األمر على
هذا النحو ،على سبيل المثال ،إذا تداخلت أخطار التلوث باألسلحة مع العمليات اإلنسانية ولم يكن هناك
كيان آخر قادرً ا على إزالة تلك المخاطر أو توفير عالمات لتحديد طرق الوصول اآلمن .واللجنة الدولية
هي مكون الحركة الذي يتمتع بالخبرة الفنية المناسبة والقدرة على توفير الدعم الفني للحركة ،بنا ًء على
20
طلب صريح ،وف ًقا لكل من استراتيجية الحركة بشأن األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
والدور الذي أسنده مجلس المندوبين إلى اللجنة الدولية 21.ويمكن طلب هذا الدعم في أي حالة طوارئ يمثل
فيها التلوث باألسلحة مشكلة 22،وال سيما من أجل ما يلي:
• ضمان سالمة الموظفين أو الوصول اآلمن إلى المساعدات أو أنشطة الحماية ،أو إلنقاذ األرواح،
• عندما ال تتمكن أي جهة سوى اللجنة الدولية من الوصول إلى المنطقة الملوثة حيث يكون لأللغام أو
مخلفات الحرب القابلة لالنفجار تأثير واضح على السكان أو أنها تعرقل أنشطة اإلغاثة التي تنفذها
اللجنة الدولية أو تشكل تهدي ًدا لسالمة الموظفين 23،أو
20
21
22
23

انظر الحاشية .1
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دليل التلوث باألسلحة :الحد من تأثير مخلفات الحرب القابلة لالنفجار واأللغام األرضية من خالل
األنشطة الميدانية ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،آب /أغسطس  ،2007الكتاب الثالث ،الفصل األول  -الثالث («المسح
وإزالة األلغام»).
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• عندما تكون االحتياجات كبيرة إلى الحد الذي يحقق معه ّ
تدخل اللجنة الدولية إلزالة المخاطر فائدة
إضافية تتمثل في توفير المساعدة والحماية للسكان المدنيين.
تشمل الخبرة الفنية التي تتمتع بها اللجنة الدولية عمليات المسح ،ووضع العالمات ،والتخلص من الذخائر
المتفجرة ،واالستطالع والتقييم في مجال األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية .ويمكن
أيضًا أن تقدم المشورة بشأن التعامل اآلمن مع األسلحة والذخائر وتخزينها 24.وترد إرشادات واضحة بشأن
وقت طلب تدخل فني إلزالة الخطر (أي إزالة أخطار األسلحة التقليدية أو األخطار الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية) في اإلطار التوجيهي للجنة الدولية إلزالة مخلفات الحرب القابلة لالنفجار واأللغام
25
األرضية.

24

25

جي ماليش وآخرون «الحوادث الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية :إطار االستجابة اإلنسانية للجنة الدولية للصليب
األحمر» ،المجلة الدولية للصليب األحمرG. Malich et al. «Chemical, biological, radiological or nuclear
events: The humanitarian response framework of the International Committee of the Red
 ،Crossالعدد  ،899خريف  ،2015ص .647-661
وثيقة داخلية :اإلطار التوجيهي للجنة الدولية إلزالة مخلفات الحرب القابلة لالنفجار واأللغام األرضية ،اللجنة الدولية ،المعتمد من دائرة
العمليات ،اللجنة الدولية ،في  3كانون األول /ديسمبر .2012
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		تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التلوث باألسلحة من خالل تغيير السلوك

 1-2تحديد السياق بطريقة متكاملة
تتمثل المرحلة األولى في أي عملية إلدارة المخاطر في تحديد السياق .ومن غير الممكن تحديد المخاطر
وتقييمها دون تحديد السياق ً
أول .ويعني هذا وجود فهم واضح لكل من الجوانب السياسية واالجتماعية
والثقافية واالقتصادية المترابطة لبيئة العمل المتطورة والمخاطر الكامنة .وتشكل هذه العناصر األساس
26
لمنع حدوث تلك المخاطر وإدارتها.
وتكمن إحدى نقاط القوة لدى الحركة في ذلك الفهم المتعلق بالسياق من خالل الجمعيات الوطنية
المضيفة .ومن األهمية بمكان نشر هذه المعلومات بفعالية بين مكونات الحركة بغية ضمان فهم جميع
موظفي الحركة والمتطوعين السياق والمخاطر بوصفهما أساسًا إلدارتها بفعالية.
وينبغي أن يكون اتخاذ القرار بشأن كيفية التعامل مع مشكلة التلوث باألسلحة جزءًا من نهج شامل ومتكامل
يتضمن جميع القدرات الميدانية ألحد مكونات الحركة ،وشركاء هذا المكوّ ن من داخل الحركة ،والجهات
الفاعلة األخرى حسب االقتضاء .ويجب أن تعتمد تقييمات حالة التلوث باألسلحة على اآلليات الموجودة
داخل الحركة أو مكون محدد من مكوناتها ،مثل المبادئ التوجيهية للحركة إلجراء التقييمات في حاالت
الطوارئ 27،أو تقييم السياق والمخاطر الذي يشكل جزءًا من إطار الوصول اآلمن 28،أو دليل التقييم األوّ لي
29
لألمن االقتصادي الصادر عن وحدة األمن االقتصادي باللجنة الدولية.
ويُعد جمع البيانات جزءًا معتا ًدا من عمل اللجنة الدولية لحماية المدنيين ،وقد أنتجت اللجنة عد ًدا من
األدوات للمساعدة في تحديد السياق .وهي تشمل مجموعة أدوات الدعم الميداني لـ«المساءلة أمام
المتضررين» ،30ومكتبة األسئلة على مستوى المجتمع المحلي للتقييمات األوّ لية لألمن االقتصادي
31
ورصده.
وتجري الجمعيات الوطنية أيضًا تقييمات منتظمة للمجتمعات المحلية التي يحتمل تعرضها للتلوث باألسلحة،
32
مستخدمة في ذلك مجموعة من أدوات التقييم ،مثل تقييم مواطن الضعف والقدرات.
بينما يُطلب من المتخصصين الفنيين إجراء بعض أعمال رسم خرائط األخطار المحددة ،يكون الموظفون
الميدانيون مسؤولين إلى حد كبير عن جمع المعلومات .ومن ثم ،يجب على الموظفين الميدانيين تحقيق
االستفادة الكاملة من أي أدوات متاحة لجمع البيانات لضمان التقييم الصحيح لمشكلة التلوث باألسلحة وعدم
توجيه أسئلة أكثر من الالزم للسكان.

26

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،إطار الوصول اآلمن :دليل لكافة الجمعيات الوطنية ،في مجموعة الموارد العملية للوصول اآلمن،
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف.2013 ،
اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،المبادئ التوجيهية للتقييم في حاالت
الطوارئ ،اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،آذار /مارس .2008

28

 انظر الحاشية .26
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دليل األمن االقتصادي ،التقييم األوّ لي لألمن االقتصادي ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف،
.2017
يوفر اإلطار المؤسسي «المساءلة أمام المتضررين» الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر مجموعة من العمليات واألنشطة
ً
ً
وشمول لجعل السكان في بؤرة اهتمام أعمال المنظمة ودعم الطرق التي يستجيبون
تكامل
المشتركة المصمَّمة بهدف الترويج لنهج أكثر
بها بالفعل للمخاطر وتعزيز سلوكهم الوقائي .ويمكن أن تكون المساءلة أمام المتضررين فعالة أيضًا في تحسين فهم السياق .وتوفر
مجموعة أدوات اللجنة الدولية للقياس والتعلم الخاصة بالمساءلة أمام المتضررين إطارً ا للعمل الميداني لقياس هذا النهج والتعلم منه.
وتشارك اللجنة الدولية أيضًا في عملية مستمرة مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ومجموعة منتقاة من
الجمعيات الوطنية للمواءمة بين المفاهيم المتعلقة بالمساءلة أمام المتضررين و ُنهجها وعملياتها .ويجري اﻗﺗراح ﻧﮭﺞ ﻣوﺣد للحركة
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر للمساءلة أمام المتضررين للموافقة عليه في ﻣﺟﻟس اﻟﻣﻧدوﺑﯾن.
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،التقييمات األوّ لية لألمن االقتصادي ورصده ،مكتبة األسئلة على مستوى المجتمع المحلي ،اإلصدار
 ،1اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،نيسان /أبريل .2015
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،كيفية إجراء تقييم مواطن الضعف والقدرات ،دليل عملي خطوة بخطوة
لموظفي ومتطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،جنيف.2007 ،
توجد مصادر أخرى ذات صلة متاحة على .http://www.ifrc.org/vca

27
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 2-2جمع البيانات وتقييمها
يجري جمع البيانات وتقييمها لفهم ما إذا كان موظفو الحركة والسكان المدنيون متضررين بسبب التلوث
باألسلحة وكيف يتضررون منه .ومن المهم معرفة ما المعلومات المتاحة – وبالتالي ليس من الضروري
جمعها مرة أخرى  -وما جرى تقييمه بالفعل .لذلك ،من الضروري التشاور مع الزمالء واألطراف المعنية
األخرى منذ بداية العملية.
باإلضافة إلى ذلك ،من المهم تذكر أن عواقب التلوث باألسلحة تكون مباشرة (مثل الوفاة واإلصابة
والمعاناة) وأيضًا غير مباشرة (مثل تراجع القدرة على الحصول على الخدمات األساسية والسلع واالستفادة
من البنية التحتية) .ولذلك فإنه من المهم تقييم ما إذا كانت هناك مخاطر تؤثر على خدمات الرعاية الصحية،
وسبل كسب العيش ،والزراعة ،وأمن األسر ،وتوافر المأوى والمياه والوقود والغذاء ،وما إذا كانت هذه
المخاطر نتيجة ألخطار التلوث باألسلحة.
وإذا أظهرت عملية التشاور أن البيانات المطلوبة للتقييم لم يتم جمعها بعد ،فيجب التوصل إلى اتفاق مع
الزمالء واألطراف المعنية األخرى بشأن َمن يجب أن يجمع تلك البيانات لإلجابة عن األسئلة المحددة.
وبعد جمع البيانات ،يجب إجراء التقييم من أجل تحديد المخاطر الناتجة عن التلوث باألسلحة وتحليلها
وترتيب أولوياتها ،وتحديد أنسب الخيارات للتخفيف من المخاطر.
تشمل مرحلة التقييم أربع مجموعات واسعة من األنشطة:
 .1تقييم حالة التلوث باألسلحة  -تحديد األخطار ورسم خرائط لها.
 .2تقييم قدرات موظفي الحركة والمجتمعات المحلية المدنية ومواطن ضعفهم ،وفهم المستوى الحالي
لوعيهم بالمخاطر وسلوكهم ،وأي عوائق تحول دون تغيير السلوك ،والطرق التي يتواصلون بها.
 .3التشاور مع الزمالء والشركاء في الحركة والجهات الفاعلة األخرى لتقييم قدراتها على التخفيف من
أخطار التلوث باألسلحة على المجتمعات المحلية المدنية.
 .4تحليل المخاطر التي تتعرض لها فئات مستهدفة مختلفة وتقييمها ،وإدراجها في مصفوفة تقييم المخاطر
للمساعدة في تحديد الفئات ذات األولوية المستهدفة بالتدخالت الخاصة بالتوعية بالمخاطر والسلوك
األكثر أما ًنا.
ويجب توثيق التقييم ،إذ يمكن أن تساعد األدلة على وجود المخاطر في تحديد الفئات المستهدفة ،وتبرير
تصميم التدخالت ،ورصد التقدم المحرز في التخفيف من المخاطر وقياسه.

 3-2تقييم حالة التلوث باألسلحة
يشمل تقييم حالة التلوث باألسلحة تحديد األخطار ورسم خرائط لها من أجل تحديد درجة شدة التأثير
المحتملة أو العواقب على الموظفين والعمليات والسكان المدنيين.
وقبل بدء تنفيذ أي نشاط من أنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ،ينبغي معرفة المعلومات
األساسية التالية:
• النوع العام لألسلحة أو العوامل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية المستخدمة.
• موقع المناطق المشتبه في كونها خطرة.
• العالمات أو الفتات التحذير المستخدمة لإلشارة إلى التلوث باألسلحة.
وإذا ما تقرر أن التدخل الفني ضروري إلزالة الخطر ،فيجب االستعانة بمتخصصين فنيين إلجراء
ً
تفصيل لطبيعة التلوث باألسلحة .وستكون أول جهة لالتصال هي السلطات المختصة في البلد
تقييم أكثر
المعني .وتلتزم اللجنة الدولية بمساعدة الجمعيات الوطنية على التوصل ألنسب استجابة لهذه األنواع من
الحاالت.
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 1-3-2تحديد األخطار
ﯾﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻟﯽ ﻣﻌﻟوﻣﺎت ﺗﺣدﯾد األخطار ﺑﺳرﻋﺔ وبأكبر قدر ممكن من الدقة والموثوقية .وفي الحاالت
التي يتعين فيها تقييم المخاطر بسرعة من أجل تصميم تدابير التخفيف من المخاطر في الوقت المناسب ،قد
تتمثل مصادر المعلومات عن األخطار فيما يلي:
• أنت ،إذا سمعت أصوات قذائف أو قنابل أو قتال أو أجهزة إنذار أو صافرات إنذار.
• األشخاص والجهات المعروفة (الزمالء في الحركة ،والسلطات ،والمستشفيات ،والمنظمات األخرى
على األرض ،وغيرها).
• تقارير وسائل اإلعالم.
• األفراد المتضررين ضررً ا مباشرً ا (من الممكن أن يكون المقاتلون من بينهم).
عالوة على ذلك ،قد تأتي المعلومات عن األخطار أيضًا من خالل آليات إبالغ رسمية على نحو أكبر،
مثل استطالعات رأي المجتمع المحلي ،وخطوط الهاتف المباشرة ،وتحليل بيانات الحوادث ،والمحافل
الرسمية للتنسيق وتشارك المعلومات .وتشمل األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية المرافق
الصناعية والطبية التي تنتج عوامل كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية أو تخزنها.
وينبغي تحديد أنظمة رصد لجمع البيانات الجديدة عن األخطار والتعرض لألخطار وتأثير األخطار
واستخدام تلك األنظمة من البداية .وفي حالة عدم وجود نظام للرصد ،فإنه يوصى بإنشائه في أسرع وقت
ممكن ،بما في ذلك عندما ال تكون هناك أعمال عدائية في «سياقات عرضة لنشوب نزاع» .وتتناول ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
 2-3-3-4ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﻢ الرصد بمزيد من التفصيل.

 1-1-3-2أخطار األسلحة التقليدية
تستخدم األسلحة التقليدية في معظم حاالت النزاع وحاالت العنف األخرى .وفي حاالت ما بعد النزاع،
تشكل األسلحة التي تنفجر بفعل الضحايا ،مثل األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار ،تركة
ثقيلة من النزاع .وهي تمثل خطرً ا كبيرً ا على السكان المحليين  -ومن بينهم العائدون إلى ديارهم بعد
انتهاء األعمال العدائية  -والعاملين في المجال اإلنساني .وتتمثل أخطار األسلحة التقليدية التي من األرجح
مواجهتها في أثناء العمليات اإلنسانية فيما يلي:
• أسلحة الطاقة الحركية واألسلحة المتفجرة المستخدمة في نزاع أو حالة عنف أخرى.
• األلغام األرضية.
• مخلفات الحرب القابلة لالنفجار (الذخائر غير المنفجرة والمتروكة).
• العبوات الناسفة يدوية الصنع.
• المخزونات ومخازن الذخيرة المُدارة بطريقة سيئة.
يورد الملحق «ج» مزي ًدا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل األسلحة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .وإذا كانت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ تفضل
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮرة ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ األخطار ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
بهذا الشأن .وتتمتع اللجنة الدولية أيضًا بهذه الخبرة الفنية ،بما في ذلك ما لديها من موظفين مؤهلين
للتخلص من الذخائر المتفجرة والمعدات الالزمة لذلك ،وهي على أهبة االستعداد لدعم مكونات الحركة
33
متى طلب منها ذلك.

 2-1-3-2أخطار األسلحة التقليدية في أثناء النزاع أو حاالت العنف األخرى
إن أكبر المخاطر التي يتعرض لها موظفو الحركة والمدنيون في أثناء النزاع أو حاالت العنف األخرى
تأتي من أسلحة الطاقة الحركية واألسلحة المتفجرة .وتكمن المخاطر في الوجود دون قصد وسط تبادل
إطالق النار أو التعرض إلصابة بطلقات طائشة من أسلحة صغيرة أو أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة ،بما
في ذلك القنابل األكبر حجمًا المحمولة ً
جوا واألسلحة المحمولة على الكتف ،واألسلحة أرض  -جو .و ُتعد
األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار والعبوات الناسفة يدوية الصنع مصدر تهديد أيضًا ،وال
سيما في فترات التحركات السكانية الكبيرة.

 3-1-3-2أخطار األسلحة التقليدية في أعقاب النزاع أو حاالت العنف األخرى مباشرة
بعد انتهاء النزاع أو حاالت العنف األخرى مباشرة ،غالبًا ما تكون هناك تحركات واسعة النطاق لألشخاص
العائدين إلى مناطق لم يكن من المتاح الوصول إليها بسبب النزاع .وهذا هو الوقت الذي يجري فيه توسيع
نطاق عمليات الحركة ،مما يعرض الموظفين والمتطوعين للخطر.
33
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وتتمثل أكبر المخاطر المرتبطة باألسلحة بعد النزاع مباشرة في العبوات الناسفة التي تنفجر بفعل الضحايا،
مثل األلغام األرضية ،والعبوات الناسفة يدوية الصنع وغيرها من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار .وألن
األلغام األرضية عادة ما تكون مدفونة أو مخفية ،فإنها تشكل خطرً ا كبيرً ا على المدنيين والعاملين في
المجال اإلنساني .واألهم من معرفة ما تبدو عليه األلغام والعبوات الناسفة يدوية الصنع وغيرها من
مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ،البحث عن أدلة تشير إلى وجود هذه األشياء ،مثل عالمات مواقع عسكرية
أو مواقع قتال سابقة.
وعلى المدى األطول ،عقب اآلثار المباشرة للنزاع ،من الشائع أن تتسبب الذخائر غير المنفجرة في إحداث
إصابات أكثر مما تحدثه األلغام األرضية .وقد يُعزى هذا األمر إلى أنه على الرغم من أن األشخاص
أكثر وعيًا بالمخاطر ،فإنهم يتبنون سلوكيات المخاطرة ،مثل البحث عن الخردة المعدنية بدافع الحاجة
االقتصادية .وفي هذا المثال ال يكون نشر رسالة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا كافيًا لوحده ،وإنما
ينبغي توفير أنشطة أخرى مدرة للدخل من أجل وضع حد لسلوك المخاطرة.
باإلضافة إلى ذلك ،توجد أخطار من حدوث انفجارات غير متوقعة في مخازن الذخيرة ،التي يمكن أن
تحدث في أي وقت قبل النزاع أو في أثنائه أو بعد انتهائه ،وغالبًا ما تحدث في بيئات غير آمنة حيث ال
يجري تنفيذ إجراءات الصيانة والسالمة الروتينية العادية.

 4-1-3-2األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

تشمل األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ً
كل من استخدام األسلحة غير التقليدية
(الحرب الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية) واإلطالق العرضي أو المتعمد للعوامل الكيميائية أو
البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية .ومن بين هذه األخطار التي قد تواجهها الحركة تأتي العوامل الكيميائية
واإلشعاعية في خانة األكثر ترجيحً ا .وتشمل المخاطر ما يلي:
• غاز األعصاب والغاز المن ِّفط.
• المواد الكيميائية الصناعية التكسينية ،مثل األمونيا والكلور.
• نشر المواد المشعة سواء كان متعم ًدا أو غير متعمد.
• انتقال التلوث بالعوامل الكيميائية من المرضى إلى العاملين في المجال الطبي.
وتشكل األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية مخاطر في أوقات السلم ،وترتفع هذه المخاطر
ارتفاعًا كبيرً ا في أثناء النزاع أو حاالت العنف األخرى وفي سيناريوهات ما بعد النزاع.
والواقع أن العوامل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية قد ُتطلق عن غير قصد (بسبب تفشي
األمراض ،أو الكوارث الطبيعية ،أو حوادث النقل أو الحوادث الصناعية ،أو األضرار العرضية في نزاع
ما ،أو المخلفات أو الملوِّ ثات من استخدام سابق لهذه العوامل ،وغيرها) أو عن قصد (على سبيل المثال من
خالل عمل عسكري موجه أو عشوائي ،أو هجمات أفراد أو مجموعات باستخدام أجهزة بدائية أو أجهزة
34
مصممة خصيصًا إلحداث إصابة أو موت أو عجز مؤقت أو ترويع).
وغالبًا ما تندرج حاالت الطوارئ الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية تحت فئة «حاالت الطوارئ
التكنولوجية» .وباإلضافة إلى الحوادث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،تشمل هذه الفئة
حاالت الطوارئ األخرى الناجمة عن األنشطة التكنولوجية والصناعية مثل انهيار السدود وحوادث النقل
وانفجارات المصانع ،وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
يتضمن الملحق «ج» مزي ًدا من التفاصيل عن األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.

 2-3-2رسم خرائط األخطار
بمجرد تحديد األخطار ،يكون من المفيد إنشاء خريطة لها تظهر المناطق المتضررة بسبب أخطار معينة
أو تكون عرضة لها .ويفيد رسم خرائط األخطار مع الجهات المعنية في تحديد مخاطر العمل أو العيش
في منطقة معينة .وبفضل هذه الخرائط ،يمكن أن يصبح السكان على وعي بالخطورة التي قد يواجهونها
جراء األخطار في منطقة معينة.

34
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وقد اس ُتخدم رسم خرائط األخطار على نطاق واسع لتحديد أماكن األخطار الطبيعية  -مثل الزالزل
والفيضانات  -بل ويمكن أن يكون مفي ًدا أيضًا في إدارة اإلجراءات المتعلقة باأللغام ورسم خرائط األخطار
األخرى الناجمة عن األسلحة التقليدية واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية .ويمكن أن
يتراوح الهدف من رسم خرائط األخطار من تحديد مناطق جغرافية واسعة (من المستوى الوطني إلى
مستوى القرية) قد تكون عرضة ألحد األخطار أو أكثر ،إلى إنتاج خرائط محددة ومفصلة وذات مرجعية
جغرافية  -وعادة ما تتولى السلطات المختصة إدارة هذه العملية ،وهي تستخدم لتخطيط التدخل الفني.
وحيثما توجد جهة وطنية معنية باإلجراءات المتعلقة باأللغام ،ينبغي تحديد جميع األخطار المعروفة بسبب
األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار وتسجيلها في قاعدة بيانات وطنية .وقد تكون أي وكاالت مشاركة
في إدارة الكوارث الصناعية قادرة على توفير خرائط األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
35
أو المساعدة في رسم خرائط لها.
وفي أثناء النزاع ،عادة ما تكون هناك سلطة أو وكالة تنسيق مسؤولة عن رسم خرائط مناطق القتال .وينبغي
على الجمعية الوطنية أو بعثة اللجنة الدولية االستفادة من هذه األدوات الموجودة لرسم خريطة لألخطار
المتعددة يمكن استخدامها لفهم مدى المخاطر بسبب التلوث باألسلحة التي يتعرض لها كل من موظفي
الحركة والسكان المدنيين.
وفي حاالت معينة ،عندما ترى بعض األطراف (مثل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة غير التابعة
للدول) أن مناقشة الموقع المحدد لخطر ما أمر شديد الحساسية ،فإنه يمكن استخدام هذا النوع من رسم
الخرائط إلنشاء «خرائط المناطق اآلمنة» 36بالتعاون مع تلك األطراف .ويُعمد إلى أن تكون هذه الخرائط
أقل حساسية ويمكن تشاركها مع موظفي الحركة والسكان المدنيين.
ومن المهم – عند استخدام رسم خرائط األخطار – األخذ في الحسبان أن الخرائط ليست سوى تمثيل
لألخطار المعروفة في وقت معين .وبتغير وضع الخطر – الذي يمكن أن يكون سريعًا في حالة وجود
نزاع أو حالة من حاالت العنف األخرى – يمكن أن تصبح الخرائط قديمة ويحتمل أن تكون هناك خطورة
في استخدامها .ويجب إجراء فحص دوري لخرائط األخطار وتحديثها كجزء من العملية المستمرة لرصد
المخاطر ومراجعتها.
يمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن رسم خرائط األخطار في الملحق «د».

 3-3-2جمع بيانات األحداث واستخدامها
الحادثة هي حدث خطير يؤدي أو قد يؤدي إلى وقوع حادث .ومن ثم ،فإن بيانات الحوادث تعني جمع
البيانات عن جميع الحوادث المتعلقة بالتلوث باألسلحة ،سواء تسببت هذه الحوادث في وقوع إصابات أم
ال .ومن الناحية العملية ،من األسهل جمع معلومات عن األحداث التي أدت إلى وقوع حادث ،إذ يكون
هناك المزيد من المعلومات المتاحة (على سبيل المثال من المصادر الطبية) .ولكن ينبغي بذل جهد لجمع
بيانات عن جميع الحوادث باالستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر (على سبيل المثال المجتمعات المحلية
المتضررة ،أو الشرطة ،أو السلطات األخرى ،ووسائل اإلعالم).
إن جمع البيانات عن حوادث التلوث باألسلحة عملية مستمرة تهدف إلى تجميع بيانات شاملة من مصادر
متعددة .و ُتستخدم بيانات الحوادث لتمكين أنشطة اللجنة في مجال التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر
أما ًنا وإعادة التأهيل الطبي وتوجيهها والتخطيط األوسع نطا ًقا لألعمال المتعلقة باأللغام التي تضطلع بها
المنظمات األخرى .ويتم تحليل بيانات الحوادث من أجل الحصول على نظرة عامة على نطاق التلوث
باألسلحة ونوعه وموقعه ،وتحديد سمات معينة للفئات المعرضة للخطر ،بما في ذلك العمر والنوع
االجتماعي والموقع ،وحيثما أمكن ،تحديد األنشطة التي تعرض تلك الفئات للخطر وأسباب اتباع تلك الفئات
سلوك المخاطرة عن عمد أو عن غير عمد .ويوجد المزيد من التفاصيل عن نهج اللجنة الدولية لجمع بيانات
37
التلوث باألسلحة وتحليلها في دليل التلوث باألسلحة للّجنة الدولية.
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على سبيل المثال ،وضع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مصدرً ا لوضع خرائط للمخاطر تسمى أداة التقييم
البيئي السريع ( ،)FEATوالتي يمكن أن تكون مفيدة في رسم خرائط األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية استعدا ًدا
لمواجهة الكوارث الصناعية.
ال تظهر خرائط المنطقة اآلمنة سوى المناطق اآلمنة وطرق الوصول اآلمنة ،وال تكشف عن موقع األخطار.
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 1-3-3-2ما هي بيانات الحوادث التي ينبغي جمعها
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مقدم المعلومات (وتاريخ المعلومات).
اسم الضحية وهويته.
الموقع الجغرافي للحادثة (مع اإلحداثيات حيثما أمكن ذلك).
العمر (أو تاريخ الميالد) والنوع االجتماعي للضحية.
تاريخ وقوع الحادثة ووقتها (على األقل الوقت بشكل عام من اليوم إذا لم تكن هناك تفاصيل محددة
متاحة).
النشاط في وقت وقوع الحادث (سبب الوجود في موقع الحادثة).
عدد المرات التي قام فيها هذا الشخص بالنشاط نفسه في الموقع نفسه.
المعرفة المسبقة بمخاطر التلوث باألسلحة.
ً
سبب الحادثة  /نوع الخطر (إذا كان معروفا).

 2-3-3-2استخدام بيانات الحوادث (التحليل)
ُتستخدم بيانات الحوادث لتحليل َمن المعرض لمخاطر التلوث باألسلحة ولماذا (بما في ذلك السكان الذين
ينتقلون إلى المناطق عالية المخاطر أو عبرها) من أجل تحديد الفئات المستهدفة بأنشطة التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا .وتفيد البيانات أيضًا في تحليل المكان الذي أصيب فيه األشخاص ،وأين تكون
المخاطر في أعلى مستوياتها ،والحاالت التي يلجأ فيها السكان إلى سلوك المخاطرة ،وما هو سلوك
المخاطرة ،ولماذا يحدث .ويمكن أن يساعد هذا التحليل في تحديد المناطق الجغرافية المستهدفة بأنشطة
التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ،وأي السلوكيات يحتاج إلى تغيير ،وأي الرسائل تكون مطلوبة
ً
تفصيل عن الضحايا والجرحى أيضًا ،وعادة ما
حسب الفئة المستهدفة .وغالبًا ما يتم جمع معلومات أكثر
يجري تسجيل هذه المعلومات في نموذج منفصل واستخدامها لتوجيه أنشطة إعادة التأهيل الطبي ومساعدة
الضحايا وليس التوعية بالمخاطر أو التخفيف من المخاطر أو إزالة األلغام أو أي أنشطة أخرى متعلقة
باأللغام.

 3-3-3-2من الذي يجب عليه جمع بيانات الحوادث ومن أي مصادر
يُعد جمع البيانات عن الحوادث دورً ا أساسيًا ودائمًا تضطلع به اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية في أثناء
النزاعات أو حاالت ما بعد النزاع وحاالت العنف األخرى .وينبغي أن تنفذ هذه العملية بالتعاون مع سلطة
وطنية وضمن نطاق خطة شاملة لألعمال المتعلقة باأللغام وخطة للصحة العامة ،إن وُ جدتا .ويجب أيضًا
دمج عملية جمع البيانات عن الحوادث في استجابة اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية األوسع نطا ًقا (مثل
الحماية ،والمساعدة ،وإدارة الكوارث ،واالتصاالت ،واألنشطة األخرى) .وقد تكون مصادر البيانات
هي المستشفيات والعيادات ومراكز تقويم العظام ،وهيئات الشرطة ،والسلطات المحلية (مثل ممثلي
البلديات والقرى) ،ومجموعة الكيانات الوطنية واإلقليمية والدولية التي يوجد معها تنسيق منتظم ،ووسائل
اإلعالم ،وبالطبع ،األشخاص المتضررين والمجتمعات المحلية المتضررة نفسها.
إذا أمكن ،يجب أن يتبع نموذج بيانات الحادثة نس ًقا موح ًدا 38باتفاق اللجنة الدولية والجمعية الوطنية أو
وزارة الصحة أو مركز تنسيق األعمال المتعلقة باأللغام أو هيئة وطنية لمكافحة األلغام ،إن وجدت،
وأي منظمات معنية في هذا المجال .ويجب أن يكون جميع موظفي الحركة والمتطوعين على دراية
بنموذج جمع البيانات المتعلقة باإلصابات أو الحوادث ذات الصلة باألسلحة ويمكنهم الحصول عليه ،وأيضًا
استخدامه لإلبالغ عن أي حوادث متعلقة باألسلحة يواجهونها في أثناء عملهم.

 4-3-3-2إنشاء نظام للرصد
ينبغي للجنة الدولية والجمعية الوطنية ضمان إنشاء نظام رصد لجمع بيانات الحوادث في أقرب وقت
ممكن في حاالت النزاع أو التلوث باألسلحة .وبما أنه ال يوجد في كثير من األحيان نظام حكومي على
مستوى الدولة يجمع جميع البيانات الالزمة ،فإن هذا الدور يمكن أن تضطلع به الجمعية الوطنية من خالل
النطاق الواسع لشبكتها ،ويمكن للجنة الدولية أو جمعية وطنية شريكة تقديم الدعم إذا لزم األمر .وعلى
المدى األطول ،ينبغي أن تصبح هذه القدرة مصدرً ا وطنيًا وأن تدمج في وزارة الصحة وأي هيئة وطنية
لمكافحة األلغام.
عندما تتولى وزارة الصحة (أو أي كيان مماثل) جمع البيانات عن اإلصابات المتعلقة باألسلحة من المستشفيات
والعيادات ،ينصب التركيز بطبيعة الحال على الخسائر البشرية واإلصابات وليس على أسبابها ومالبساتها .ومن
خالل االتصال الوثيق مع المستشفيات والعيادات ووزارة الصحة ،قد تتمكن اللجنة الدولية أو الجمعية الوطنية
38
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من إقناعها بتعديل نموذج جمع بيانات اإلصابات الذي تستخدمه من أجل إدراج األسئلة الواردة أعاله ،التي
ُتعد ضرورية لتحديد تدابير وقائية للحد من المخاطر .ومن غير المحتمل أن يكون جمع هذه البيانات اإلضافية
هو أولويتها في حالة النزاع ،ولكن مع الدعوة لهذا األمر والتدريب والدعم ،يمكن أن يكون ذلك جزءًا من نهج
للتعامل مع األوبئة على المدى األطول يجري إدماجه في مبادرة أوسع نطا ًقا للصحة العامة.

 5-3-3-2حماية البيانات الشخصية
يمكن أن يؤدي إجراء المقابالت الفردية في أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى إلى
تعريض األشخاص للخطر ،ليس فقط بسبب الطبيعة الحساسة للمعلومات التي يجري جمعها ،ولكن
39
أيضًا ألن هؤالء األشخاص يمكن أن يتعرضوا للوصم أو يُستهدفوا لمجرد مشاركتهم في هذه العملية.
وبالنسبة لجميع مكونات الحركة ،يُعد تأمين البيانات الشخصية لألفراد ،وال سيما في أثناء النزاعات
المسلحة وحاالت العنف األخرى ،عنصرً ا أساسيًا لحماية أرواحهم ،وسالمتهم البدنية والنفسية ،وصون
كرامتهم .ويجب شرح ذلك بوضوح لألشخاص المتضررين ولألطراف المعنية األخرى.
يجب تنفيذ عملية جمع البيانات التي تحتوي على تفاصيل شخصية والتعامل معها وف ًقا لقواعد القانون
الدولي والقوانين اإلقليمية أو الوطنية األخرى ذات الصلة ومبادئها بشأن حماية البيانات الشخصية .وتستند
حماية البيانات الشخصية إلى الحق في الخصوصية المعترف به في معظم المعاهدات الدولية العامة
لحقوق اإلنسان .وتزود اللجنة الدولية أيضًا المنظمات اإلنسانية بقواعد واضحة لحماية البيانات باإلضافة
إلى التوجيه في هذا الشأن 40حول كيفية جمع البيانات الشخصية والتعامل معها 41.باإلضافة إلى ذلك ،قد
42
تتضمن القوانين الوطنية أو اإلقليمية أحكامًا بشأن حماية المعلومات تتجاوز معايير اللجنة الدولية.
وتستند عملية جمع بيانات الحوادث بطريقة تتسم بالمسؤولية على مبدأ وجوب أن يتولى جمع البيانات
موظفون لديهم معرفة بالمعايير المهنية 43والخبرة المطلوبة في التعامل مع األشخاص المعرضين للخطر.
عند إجراء المقابالت مع ضحايا التلوث باألسلحة ،يجب االلتزام بما يلي:
• معاملتهم بإنصاف ،لحماية مصالحهم والحفاظ على كرامتهم.
• عدم تعريضهم لألسئلة المتكررة أو غير المجدية أو االهتمام غير المرحب به.
• إفهامهم أن المعلومات التي يجري جمعها لن تستخدم إال لتوجيه تصميم أنشطة الحماية والمساعدة للحد
من مخاطر الحوادث المستقبلية ،وأنها لن تستخدم ألغراض أخرى دون موافقتهم.
• أن يكون لديهم فهم واضح لنوع الحماية أو المساعدة التي قد تنتج عن هذه العملية ،وأال يكون لديهم
توقعات غير واقعية.
بمجرد استبعاد التفاصيل الشخصية وتجميع البيانات لتحليل تخطيط التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر
أما ًنا ،تصبح المعلومات أقل حساسية .وبالنسبة إلى تخطيط التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ،من
الشائع استخدام بيانات الخسائر البشرية بعد تجميعها .وعلى الرغم من أن الحاجة إلى توخي الحذر ُتعد
مبدأً أساسيًا ،ينبغي بأي حال عدم تفسيرها على أنها دعوة لتجنب تشارك المعلومات .على العكس من ذلك،
عندما يحقق األفراد والمجتمعات المحلية المعنية الفائدة ،ينبغي بالفعل تشارك المعلومات ،حسب االقتضاء،
مع السلطات المحلية أو اإلقليمية أو الوطنية ،وعمليات األمم المتحدة لحفظ السالم [ومراكز تنسيق األعمال
44
المتعلقة باأللغام] ،والمنظمات األخرى ذات الصلة بالحماية ،ومقدمي الخدمات.

39

انظر الفصل السادس« ،إدارة البيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية» ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،المعايير المهنية
ألنشطة الحماية ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف 2018 ،ص .109

 40يرد التوجيه في قواعد اللجنة الدولية لحماية البيانات الشخصية [https://www.icrc.org/en/publication/4261-icrc-
 ]rules-on-personal-data-protectionوفي الفصل السادس («إدارة البيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية»)
من المعايير المهنية ألنشطة الحماية الخاصة باللجنة الدولية للصليب األحمر (المرجع السابق).
 41مركز بروكسل لبحوث الخصوصية واللجنة الدولية للصليب األحمر ،دليل حماية البيانات في العمل اإلنساني Data Protection
 ،in Humanitarian Actionمركز بروكسل لبحوث الخصوصية واللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،تموز /يوليو .2017
.www.icrc.org/en/document/data-protection 42
 43بما في ذلك المعايير المهنية ألنشطة الحماية الخاصة باللجنة الدولية للصليب األحمر (انظر الحاشية  )40والمعاهدات والقوانين

واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة.
 44اقتباس من القسم الثاني («المعايير الخاصة إلدارة البيانات الشخصية والبيانات والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحماية») من الفصل
السادس («إدارة البيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية») من المعايير المهنية ألنشطة الحماية الخاصة باللجنة الدولية
للصليب األحمر( ،ص ( )1-80انظر الحاشية .)39
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4-2تقييم القدرات ومواطن الضعف إزاء
مخاطر التلوث باألسلحة
بمجرد معرفة مدى أخطار التلوث باألسلحة ،وإجراء تحليل بيانات الحوادث (إن وجدت) ،من
المهم االتصال بموظفي الحركة والمتطوعين والمجتمعات المحلية المتضررة لفهم مدى تعرضها
لمخاطر التلوث باألسلحة وقدرتها على تجنب الضرر أو الحد منه .ويجب تقييم األسئلة المصممة
للتأكد من احتمال وقوع حادثة ،بما في ذلك تعرض المجتمع المحلي للخطر ،ومعرفته بوقوع أحداث
خطيرة ،والطرق الممكنة لتجنب الضرر أو الحد منه .وبالنسبة لموظفي الحركة والمتطوعين ،يمكن
تنفيذ هذا األمر بشكل منفصل أو كجزء من عملية منتظمة للتقييم األمني .أما بالنسبة للمجتمعات
45
المحلية المتضررة ،فيمكن أن تشكل جزءًا من التقييمات القائمة لمواطن الضعف والقدرات
أو عملية تقييم حاالت الطوارئ.
وفي الواقع ،ال يتساوى كل األشخاص في تعرضهم ألخطار التلوث باألسلحة .وينبغي أن يعطي تقييم
البيانات المجمعة وتحليلها بدقة مؤشرً ا على الفئات األكثر عرضة لمخاطر التلوث باألسلحة ،بحيث يمكن
تحديد الفئات ذات األولوية المستهدفة بأنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا.
كحد أدنى ،يجب تحديد ما يلي:
• من المعرض للمخاطر على وجه الخصوص ،ولماذا؟
• أين يتعرضون للمخاطر بصفة خاصة؟
• متى يكونون أكثر عرضة للمخاطر؟
• لماذا يتعاملون مع أخطار التلوث باألسلحة؟
• كيف يمكن ألنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا الوصول بأقصى قدر من الفعالية إلى أولئك
المعرضين ألقصى درجات المخاطر؟

 1-4-2تقييم تعرض موظفي الحركة للمخاطر
تتمثل األولوية القصوى لجميع مكونات الحركة في واجب رعاية جميع العاملين ،سواء كانوا موظفين
يحصلون على أجر أو متطوعين .ويجب اإلجابة عن األسئلة التالية لتقييم مدى تعرضهم ألخطار التلوث
باألسلحة:
• أين سيعملون فيما يتعلق بحالة معروفة من التلوث باألسلحة؟
• ما نوع الخطر الذي من األرجح أن يتعرضوا له؟
• ما مدى معرفتهم بالمخاطر وما توجههم للتعامل معها؟
• هل يعرفون كيف يتصرفون في البيئة (البيئات) الملوثة باألسلحة التي قد يتعرضون لها؟
• ما مدى تعرضهم لمخاطر التلوث باألسلحة؟
• ما احتمال تعرضهم لمخاطر التلوث باألسلحة؟
• ماذا سيحدث لهم (األثر /العواقب) إذا تعرضوا للتلوث باألسلحة؟
باإلضافة إلى ذلك ،سيكون من المفيد تقييم توجه المنظمة إزاء المخاطر العامة والمخاطر األكثر تحدي ًدا
المتمثلة في التلوث باألسلحة ،وكيفية إدراكها لمخاطر التعرض ألخطار األسلحة التقليدية واألخطار
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية مقارنة بمخاطر التعرض ألخطار أخرى في البالد.

 2-4-2تقييم تعرض عمليات المنظمة الجارية للمخاطر
تتمثل األولوية الثانية في حالة التلوث باألسلحة في مواصلة تنفيذ العمليات اإلنسانية .وإذا كانت المنظمة
معرضة للمخاطر وال يمكن للعمليات أن تستمر بسبب مخاطر التلوث باألسلحة ،فال يمكن حماية ضحايا
النزاع ومساعدتهم.
وكحد أدنى ،ينبغي اإلجابة عن األسئلة التالية بالتشاور مع موظفي األمن المعنيين لتقييم مدى تعرض
عمليات الحركة لمخاطر التلوث باألسلحة:
• هل تم التخطيط للعملية في منطقة معروفة بتعرضها للتلوث باألسلحة؟
45

انظر الحاشية  .33يمكن االطالع على مصادر أخرى ذات صلة على.http://www.ifrc.org/vca :
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َمن سيكون لديه معلومات عن األخطار المحتملة ،وهل تتوفر معلومات حديثة؟
هل حدثت مؤخرً ا أي خسائر في األرواح في المنطقة بسبب القتال واأللغام وما إلى ذلك؟
هل توجد أنظمة لوضع العالمات أو التحذير؟ (إذا كان األمر كذلك ،يجب التعرف عليها).
هل شهدت المنطقة عن ًفا في الفترة األخيرة؟ هل من المرجح أن تكون هناك ألغام؟ هل جرت أي عملية
إلزالة األلغام؟
هل هناك مؤشرات على أن القتال مستمر ،أو أنه قد يندلع أو يُستأنف؟
هل هناك خطة أمنية؟ هل الموظفون على علم بالسلوك اآلمن وما الذي يجب فعله في حالة التعرض
للتلوث باألسلحة؟ هل لديهم أجهزة السلكي ،أو تلقوا تدريبًا على اإلسعافات األولية وما إلى ذلك؟

يتضمن دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻠﻮث باألسلحة 46الخاص باللجنة الدولية مزي ًدا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل األسئلة الواجب طرحها
عند التخطيط للزيارات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻘﻴﻴﻢ ﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ
باأللغام أو بمخلفات الحرب القابلة لالنفجار .ويمكن للجنة الدولية توفير دعم التأهب لحاالت النزاع النشط.
ويجب على الجمعية الوطنية إجراء تقييم لمدى تعرض موظفيها وعملياتها لمخاطر التلوث باألسلحة كجزء
47
من مرحلة إدارة المخاطر األمنية في الميدان في إطار الوصول اآلمن.

3-4-2تقييم مدى تعرض السكان والمجتمعات المحلية لمخاطر التلوث
باألسلحة
يجب أن تشمل األنشطة اإلنسانية التي تنفذها الحركة بناء قدرة السكان والمجتمعات المحلية المتضررة
بسبب التلوث باألسلحة على الصمود .ويجب اإلجابة عن األسئلة التالية للتأكد من تعرضهم للمخاطر من
أجل تصميم تدخالت فعالة.
• أين يعيشون أو يعملون أو يسافرون فيما يتعلق بحالة التلوث باألسلحة المعروفة؟
• هل سيتغير هذا النمط اآلن بسبب النزاع أو حالة من حاالت العنف األخرى أو الوضع الجديد؟
• ما نوع الخطر الذي من األرجح أن يتعرضوا له؟
• ما مقدار معرفتهم بالمخاطر؟
• كيف ينظرون إلى مخاطر التعرض ألخطار األسلحة التقليدية واألخطار الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية مقارنة باألخطار األخرى في البالد؟
• هل يعرفون كيف يتصرفون في بيئة محفوفة بالمخاطر؟
• هل يعرفون ما التدابير التي يمكنهم اتخاذها للحد من احتمال التعرض ألخطار األسلحة أو األخطار
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية؟ هل يتخذون بالفعل أيًا من مثل هذه التدابير؟
• هل يعرفون ما التدابير التي يمكنهم اتخاذها للحد من شدة التعرض ألخطار األسلحة أو األخطار
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية؟ هل يمكنهم فعل بذلك بأنفسهم ،أم يحتاجون إلى مساعدة؟
• هل تأثرت قدرتهم على الوصول إلى المدارس ،والمراكز الطبية ،ونقاط توزيع المياه ،والوقود،
واألنشطة المدرة للدخل (أو الخدمات والبنية التحتية األساسية األخرى) بوجود هذه األخطار؟
• هل يعرفون َمن يجب االتصال به إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة أو معلومات حول التأهب لمواجهة
حادث ما؟
• هل يعلمون َمن يجب االتصال به إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة أو معلومات حول التعافي من حادث ما؟
ً
تفصيل بشأن ما يجب سؤال السكان عنه في
وترد في دليل التلوث باألسلحة استطالعات رأي أكثر
48
الزيارات الميدانية لتقييم االحتياجات.
يجب أال يتوقف أي إجراء يُنفذ أو مساعدة ُتقدَّم عند أخذ الفئة المستهدفة واحتياجاتها بعين االعتبار وحسب،
وإنما يجب أيضًا أن يجعل تلك الفئة مسؤولة عن االستجابة .ويُعد االتصال بالمجتمعات المتضررة بسبب
األسلحة في أقرب وقت ممكن في مرحلة التقييم أمرً ا بالغ األهمية لضمان أن تكون المساعدة المقدمة مناسبة
وأنها تقدَّم على أساس ما تحتاج إليه هذه المجتمعات المحلية بالفعل .ويجب على جميع موظفي الحركة
العمل بشكل وثيق مع الفئات المتضررة ومراعاة أنظمة القيم المحلية ،والنظام اإليكولوجي للمعلومات
(انظر القسم  )2-5-7ومواطن الضعف المحددة لدي هذه الفئات وإدراك احتياجاتها.
46
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ويجب أيضًا أن يأخذ أي إجراء في االعتبار قدرة األفراد والمجتمعات المحلية على حماية أنفسهم ويجب
أن يدعم هذه القدرات ،مع الحرص على عدم إضعاف أي آليات قائمة بشكل غير مقصود .ويتعين أن تبني
اإلجراءات قدرة األفراد والمجتمعات المحلية ،وأن تضيف إلى معرفتهم وتزودهم بالوسائل الالزمة لمنع
49
حدوث المخاطر وتجنبها.
إن مفهوم التفاعل مع المجتمع المحلي ،الذي يجعل األشخاص والمجتمعات المحلية المتضررة
محور تركيز األنشطة ،ال يقتصر على أنشطة مكافحة التلوث باألسلحة فحسب ،بل هو األساس
50
لكل مشاركة إنسانية تنفذها الحركة ويشار إليه في العديد من السياسات وأطر العمل الرئيسية.
ويجب أن يزيد مستوى التفاعل مع المجتمع المحلي حسبما تسمح به الظروف.
ويتعين ،حيثما أمكن ،إدراج األسئلة المتعلقة بالتعرض لمخاطر التلوث باألسلحة في تقييمات حاالت
الطوارئ األخرى ،أو تقييمات مواطن الضعف والقدرات التي تتولى الحركة أو الشركاء اآلخرون تنسيقها.

 4-4-2تقييم الوعي بالمخاطر والسلوك الحالي

لكي تكون تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا فعالة ،يجب أن يكون أولئك الذين يخططون هذه
التدخالت على وعي بالسلوك القائم لموظفي الحركة والسكان المدنيين ومدى معرفتهم بالمخاطر .وغالبًا
ما يشار إلى هذا األمر على أنه فهم للمعرفة والتوجهات والممارسات .وتكون الدراسات االستقصائية بشأن
المعارف والمواقف والممارسات مفيدة لجمع هذه المعلومات ووضع خطوط أساس للرصد والتقييم.
ومن أجل ضمان تحقيق التدخالت األثر المطلوب ،يجب تقييم مستوى المعارف والسلوك فيما يتعلق
بالتلوث باألسلحة في وقت مبكر .وال يمكن عادة إجراء دراسات استقصائية رسمية بشأن المعارف
والمواقف والممارسات لدى السكان المدنيين خالل مرحلة الطوارئ .وفي مثل هذه الحاالت ،يجب أن
تكون األسئلة المذكورة أعاله كافية للحصول على فهم عام لمعرفة السكان وسلوكهم .ويجب أن يكون من
الممكن الحصول على هذه المعلومات مباشرة أو عن طريق الزمالء خالل الزيارات الميدانية.
في الحاالت التي يتعذر فيها الحصول على الفور على المعلومات المتعلقة بالمعارف والمواقف والممارسات
 بسبب قيود على الحصول عليها على سبيل المثال  -فإنه ينبغي تصميم تدخالت التوعية بالمخاطروالسلوك األكثر أما ًنا على أساس أفضل الممارسات .وبمجرد أن تتاح المعلومات من السكان المحليين،
يمكن مراجعة التدخالت وتنقيحها .وينبغي عدم تأخير تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا
انتظارً ا لنتائج الدراسات االستقصائية ،إذ يمكن حتى لرسائل السالمة العامة أن تنقذ األرواح في األيام
األولى الحرجة من أي نزاع أو أي حالة من حاالت العنف األخرى .وترد رسائل السالمة العامة في القسم
.3-2-2

 5-4-2فهم العوائق التي تحول دون اتباع سلوك أكثر أما ًنا
األشخاص المعرضون للمخاطر بسبب التلوث باألسلحة يمكن تصنيفهم بصفة عامة على النحو التالي:
• « َمن ليس لديهم وعي» (أولئك الذين ليس لديهم علم بالخطر).
• «غير المطلعين» (أولئك الذين لديهم علم بالخطر ،لكن ليس لديهم علم بالسلوك األكثر أما ًنا الواجب
اتباعه).
• « َمن لديهم معلومات مغلوطة» (أولئك الذين تلقوا معلومات خطأ عن الخطر أو السلوك األكثر أما ًنا
الواجب اتباعه).
• «المتهوّ رون» (أولئك الذين يعرفون السلوك األكثر أما ًنا ولكنهم يختارون عدم اتباعه).
• «المُجبرون» (أولئك الذين ليس لديهم خيار سوى تبني سلوك غير آمن من أجل البقاء).
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اللجنة الدولية للصليب األحمر« ،سياسة الحماية الخاصة باللجنة الدولية للصليب األحمر» ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،العدد
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لذلك ،يُعد إيصال المعلومات الخاصة بالتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا أمرً ا ضروريًا ،ولكن جعل
األشخاص يتبنون سلو ًكا أكثر أما ًنا ليس دائمًا كافيًا .وهناك العديد من العوائق الشخصية واالجتماعية
والبيئية التي تمنع تحول الوعي والمعرفة إلى عمل .ومن المهم مناقشة العوائق التي تحول دون تغيير
السلوك والطرق المحتملة للتغلب عليها ،ويتم ذلك عن طريق الحوار في مرحلة التقييم ،ومن خالل
االتصاالت ثنائية االتجاه في أثناء مرحلة التنفيذ ،وخالل عملية الرصد والمراجعة.
في الحاالت التي يكون فيها السلوك األكثر أما ًنا معرو ًفا ولكن سلوك المخاطرة ال يزال ظاهرً ا ،قد يكون من
ً
تفصيل للعوائق التي تحول دون تغيير السلوك .ويهدف هذا النوع من التحليل إلى
المفيد إجراء تحليل أكثر
تحديد العوائق المحددة التي تحول دون قيام فئة معينة مستهدفة بتغيير سلوكها وتصميم تدخالت أكثر فاعلية
للتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا .وقد يشير التحليل إلى التغييرات المطلوب إدخالها على الرسائل
أو قنوات االتصال ،أو ربما يحدد أنشطة أخرى يمكن أن تحسن سبل العيش وتقلل الحاجة إلى اتباع سلوك
ً
وبدل من ذلك ،يجب
غير آمن .ومن المهم عدم طرح افتراضات حول سبب عدم تغيير األشخاص سلوكهم.
إجراء تقييم سليم من خالل إجراء حوار مع موظفي اللجنة الدولية والشركاء في الحركة والتفاعل الفعال
مع المجتمع المحلي .ويقدم الملحق «و» لمحة عامة عن العوائق الرئيسية التي تحول دون تغيير السلوك
وكيفية تحليلها ،باإلضافة إلى استراتيجيات للتغلب عليها.

6-4-2فهم قنوات االتصال والنظام
اإليكولوجي للمعلومات

قبل تصميم تدخل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ،من المهم النظر في كيفية الحصول على المعلومات
واستخدامها وتشاركها وفهم طبيعة قنوات االتصال المتاحة والموثوق بها في المنطقة المستهدفة وكيف تتواصل
51
الفئات المستهدفة وتعلم بما يجري عادة .ومن شأن وجود فهم مسبق لـ«النظام اإليكولوجي للمعلومات»
وقنوات االتصال التي س ُتستخدم أن يضمن تصميم اإلجراءات بفعالية باستخدام قنوات االتصال
األكثر مالءمة .وقد يكون لدى الجمعية الوطنية بالفعل فهم جيد لقنوات االتصال التي تفضلها الفئات
المستهدفة ،على الرغم من أن القنوات المستخدمة قد تحتاج إلى تعديل إذا كان هناك تغيير في
ممارسات االتصال مع السكان المستهدفين في أثناء النزاع أو حاالت العنف األخرى .ويرد مزيد
من التفاصيل عن النظم اإليكولوجية للمعلومات في تقرير سبب أهمية المعلومات :أساس للقدرة
52
على الصمود .Why Information Matters: A Foundation for Resilience
ويمكن لتحليالت وسائل اإلعالم الحالية مثل استطالع الرأي الخاص بوحدة األمن االقتصادي في
53
اللجنة الدولية بشأن الحصول على المعلومات وقنوات االتصال وأي معلومات متاحة للجمهور
أن تقدم نظرة عامة مفيدة الستخدام اإلنترنت والقنوات اإلعالمية الرئيسية في بلد معين.

5-2تقييم دور الحركة والجهات الفاعلة األخرى
وقدراتها
قبل تخطيط أنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا أو إجراءات الحد من المخاطر ،من الضروري
فهم المعلومات التي يجري جمعها بالفعل ،ومعرفة األنشطة التي يجري تنفيذها بالفعل ،وما هو مخطط من
أجل تحديد موضع الفجوة حيث يمكن للجنة الدولية أو الجمعية الوطنية أن يكون لها قيمة مضافة.
وقبل تقييم دور الجهات الفاعلة األخرى ،غير التابعة للحركة ،وقدراتها ،فإنه من األهمية بمكان تقييم
القدرات الحالية للجنة الدولية والجمعية الوطنية ومعرفة أنشطة الحركة األخرى الجاري تنفيذها أو المخطط
لها .ومن خالل فهم ما هو قائم أو يجري التخطيط له ،يمكن للمسؤولين عن تخطيط أنشطة التوعية
بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ضمان دمج األنشطة بالكامل في االستجابة العامة للحركة .ويبدأ هذا األمر
بدمج قضية التلوث باألسلحة في إجراءات التقييم الحالية وضمان التعامل مع التلوث باألسلحة في سياق
51
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النظم اإليكولوجية للمعلومات هي نظم تكيفية معقدة تشمل البنية التحتية للمعلومات ،واألدوات ،ووسائل اإلعالم ،والمنتجين،
والمستهلكين ،واألمناء ،والمشاركين .وهي تنظيمات معقدة للعالقات االجتماعية الديناميكية التي تتدفق المعلومات من خاللها وتتغير.
ومن خالل النظم اإليكولوجية للمعلومات ،تظهر المعلومات كمصدر رئيسي ،مثل الطاقة ،التي يجعل غيابها كل شيء أكثر صعوبة.
تي .سوسمان-بينيا ،سبب أهمية المعلومات :أساس للقدرة على الصمودTara Susman-Peña, Why Information،
 ،Matters: A Foundation for Resilienceأيار /مايو http://www.cdacnetwork.org/tools-and- ،2015
 ،.resources/i/20150304132547-0u2ybتم االطالع عليه في  13شباط /فبراير .2019
انظر على سبيل المثال.https://medialandscapes.org/ :
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كل من إطار الوصول اآلمن وتقييم المخاطر وأيضًا في أي تقييم مخطط له أو قيد التنفيذ لحاالت الطوارئ
أو تقييمات مواطن الضعف والقدرات .ويُعد هذا التحليل المشترك  -بوصفه جزءًا من النهج الشامل  -أمرً ا
ضروريًا إذا كان سيليه تصميم برنامج متكامل فعال .ويمكن تصميم التدخالت على وجه التحديد للحد من
أخطار التلوث باألسلحة وتيسير اتباع سلوك أكثر أما ًنا ،أو يمكن تعديلها أو توسيع نطاقها (من حيث السكان
المستهدفين أو المنطقة الجغرافية) بغية أن تشمل مزي ًدا من األشخاص والمجتمعات المحلية المتضررة
بسبب التلوث باألسلحة.
وبمجرد تقييم قدرات الحركة ،من الضروري عندئذ تقييم قدرات الجهات الفاعلة األخرى .وتشمل األطراف
المعنية األخرى من غير أعضاء الحركة الجهات الفاعلة المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية .وتشمل
الجهات الفاعلة المحلية والوطنية السلطات المحلية والوطنية مثل الوزارات الحكومية (الصحة ،والتعليم،
وغيرهما) ،وخدمات الطوارئ ،ومنظمات المجتمع المدني ،والمجتمعات المحلية المتضررة بسبب
األسلحة .ويشير مصطلح «الجهات الفاعلة اإلقليمية» إلى تلك المنظمات التي تعمل في قارة واحدة
أو مجموعة محددة من البلدان بشأن مجموعة متنوعة من القضايا ،مثل منظمة األمن والتعاون في
أوروبا .أما «الجهات الفاعلة الدولية» فهي وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية .ويرد
عرض عام مفصل لجميع الجهات الفاعلة التي تتعامل مع األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة
54
لالنفجار في الفصل الخاص بالجهات الفاعلة في إجراءات مكافحة األلغام في دليل التلوث باألسلحة.
وعندما يتعلق األمر باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة ،أو القصف ،أو األخطار الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية ،فسيتم إشراك جهات فاعلة أخرى.
وفي العديد من الحاالت ،تكون اللجنة الدولية أو الجمعية الوطنية من أوائل الجهات الفاعلة الموجودة قبل
وجود آلية للتنسيق .وفي مثل هذه الحاالت ،من المهم معرفة أي من الجهات الفاعلة األخرى الوطنية أو
اإلقليمية أو الدولية تنفذ أنشطة التخفيف من المخاطر أو تخطط لها ومتى تقوم بذلك ،واالتصال وف ًقا لذلك
لضمان عدم ازدواجية الجهود ،وعدم نشر معلومات متضاربة ،وتحديد أولويات األنشطة حسب الحاجة.
ومن الممكن أيضًا تقييم دور الجهات الفاعلة األخرى من خالل آلية تنسيق رسمية إذا تم إنشاؤها (من جانب
الحكومة أو األمم المتحدة ،على سبيل المثال) .وقد تكون هذه اآللية عبارة عن منتدى تنسيق إنساني عام
أو مركز لتنسيق األعمال المتعلقة باأللغام أو كليهما ،وكل منهما محفل جيد لجمع المعلومات وتشاركها
وتنسيق األنشطة .وإذا وُ جد مركز لتنسيق األعمال المتعلقة باأللغام ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن هناك أيضًا ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وطنية
55
لمكافحة األلغام ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا فيما يتعلق باألسلحة.

ويرد عرض مفصل ألداة إدارة تنسيق األعمال المتعلقة باأللغام ،وآليات التنسيق ،وهياكل التنسيق في دليل
56
التلوث باألسلحة.

 6-2تحليل المخاطر وتقييمها
يمكن بواسطة تحليل البيانات التي تم جمعها وتقييمها وضع الفئات المستهدفة المختلفة في مصفوفة تقييم
المخاطر ألغراض تحديد أولويات أنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا وأنشطة التخفيف من
المخاطر األخرى عند االقتضاء .وتستخدم عملية تقييم المخاطر حكمًا مبنيًا على معرفة ،ولكنه حكم ذاتي،
في تعيين قيم االحتمال والتأثير .ومن األفضل أن يتم ذلك بالتعاون مع الزمالء واألطراف المعنية األخرى
بغية ضمان أخذ جميع العوامل المؤثرة المعروفة في االعتبار ،وأن التقييم يعتمد بناء على ذلك على األدلة
ويكون دقي ًقا قدر اإلمكان .ويرد مزيد من التفاصيل عن إجراءات تقييم المخاطر في الملحق «أ».

 1-6-2تحليل درجة شدة التأثير المحتملة

بعد تحديد األخطار ورسم خرائطها ،يمكن تسجيل شدة تأثيرها المحتملة وف ًقا لمعايير درجات التقييم المحددة
مسب ًقا التي تتراوح من «ال تذكر» إلى «كارثية» ،كما هو موضح في مثال مصفوفة تقييم المخاطر في
54

55

56

انظر الكتاب األول«( ،تلوث البيئة الناجم عن األسلحة»  )Weapon Contamination Environmentمن دليل التلوث
باألسلحة (انظر الحاشية .)23

يرجى مالحظة أن هذه المبادئ التوجيهية قد دُوّ نت وف ًقا للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام .وإذا كان هناك معايير وطنية لألعمال
المتعلقة باأللغام في البلد المعني تستند إلى تلك المعايير الدولية ،فإنه يجب أيضًا االمتثال لها.
انظر الكتاب األول«( ،تلوث البيئة الناجم عن األسلحة»  )Weapon Contamination Environmentمن دليل التلوث
باألسلحة (انظر الحاشية .)23
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الشكل  3أدناه واألمثلة الواردة في الملحق «أ» .و ُتستخدم هذه األنواع من المصفوفات لتقييم األثر المحتمل
للتلوث باألسلحة على الموظفين والمتطوعين ،واستمرار العمليات ،والسكان المدنيين .ومن المستحسن أن
يتم ذلك بالتعاون مع أحد المختصين في األسلحة التقليدية أو األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية ،الذي يمكن أن توفره إحدى السلطات المعنية أو اللجنة الدولية من أجل دعم بعثة أو جمعية وطنية
عند االقتضاء وعند الطلب.

 2-6-2تحليل احتمال وقوع حدث ينجم عنه مخاطر
بمجرد تحديد األخطار وتقدير درجة شدتها المحتملة ،ينبغي تقييم احتمال وقوع حادثة.
ويعتمد هذا األمر على ما يلي:
 .1التعرض للخطر.
 .2وقوع حدث خطير.
 .3الطرق الممكنة لتجنب الضرر أو الحد منه.
ينبغي الحصول على هذه المعلومات في أثناء مرحلة التقييم الموضحة في هذا الفصل .وسيستند هذا األمر
إلى فهم تواتر الحوادث ،والمستوى الحالي للتوعية بالمخاطر ،والتوجهات والسلوكيات القائمة في األوضاع
الخطيرة .وسيُنظر في جميع هذه المعلومات – التي يجري جمعها في أثناء التقييم والتي تحدد مدى تعرض
الموظفين والعمليات والسكان المدنيين للخطر – عند تقييم احتمال وقوع حادثة.
ومن الممكن تحديد درجات تقييم احتمال وقوع حدث معين (أو حادثة) باستخدام معايير درجات التقييم
التي تتراوح من «غير محتمل إلى حد كبير» إلى «محتمل ج ًدا» ،كما هو موضح في المصفوفات الثالث
لتقييم المخاطر (للموظفين والعمليات والسكان) في الملحق «أ» .ويُنصح بأن يتم ذلك بالتعاون مع الزمالء
والجهات المعنية األخرى ممن شاركوا في عملية التقييم.

 3-6-2تأكيد فئة المخاطر
في الخطوتين السابقتين ،يجري تقييم احتمال المخاطر ودرجة شدتها ووضعها في مصفوفة تقييم المخاطر
حيث يتم تصنيف تأثيرها المحتمل على أنه مرتفع أو متوسط أو منخفض .ويجب تقييم المخاطر بشكل
منفصل لكل من الموظفين والعمليات والسكان المدنيين.
ومن المستحسن مناقشة جميع المعلومات التي جُمعت في أثناء التقييم مع الزمالء و /أو األطراف المعنية
األخرى المطلعين على مجريات األمور ،شرط أن يكونوا غير متحيزين ،واالتفاق على تصنيف المخاطر
في مصفوفة تقييم المخاطر ،والفئات المستهدفة ذات األولوية ،واألنشطة ذات األولوية التي يتعين
تنفيذها .ولهذا األمر أهمية كبيرة إذا كانت األنشطة األخرى للتخفيف من المخاطر التي تهدف إلى الترويج
للسلوك األكثر أما ًنا ستشمل عد ًدا من اإلدارات أو المنظمات األخرى ،حيث سيكون انضمامها ضروريًا
لتنفيذ استجابة متكاملة على نحو مالئم.
المرحلة التالية هي تخطيط أنشطة التخفيف من حدة المخاطر .ويركز الفصالن الثالث والرابع على تصميم
تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا وتنفيذها.
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يتمثل الهدف من جميع تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا في الحد من احتمال حدوث
المخاطر المرتبطة بالتلوث باألسلحة وشدة األثر أو العواقب المرتبطة بهذه المخاطر .ويركز هذا الفصل
على التدخالت المستندة إلى االتصاالت التي تهدف إلى الحد من هذه المخاطر من خالل زيادة الوعي
بالمخاطر والترويج للسلوك األكثر أما ًنا.

 1-3تخطيط التدخل
تتضمن إدارة تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا تحليل العملية وتخطيطها وتنفيذها
ورصدها /التحكم فيها .وبمجرد جمع البيانات وإجراء التقييمُ ،تحدد الفئات المستهدفة ويمكن البدء في
عملية التخطيط .ويجب تخطيط تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا وف ًقا لعمليات التخطيط
القائمة ،التي قد تختلف باختالف المنظمة المعنية.

 1-1-3تحديد النتائج والمؤشرات

ُتعد نظرية التغيير 57إحدى أدوات التخطيط المفيدة للغاية لمبادرات تغيير السلوك .وقد يكون من المفيد
بدء مرحلة التخطيط بوضع نظرية للتغيير ،وذلك بالتعاون مع أي من األطراف المعنية .وسيكون الهدف
هو تحديد النتائج المطلوب تحقيقها واألنشطة التي يتعين تنفيذها من أجل تغيير سلوك األشخاص المعنيين
وزيادة قدرتهم على الصمود في مواجهة التلوث باألسلحة .ويرد في الملحق «ز» مثال على نظرية التغيير
من أجل تدخل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا.
ويجب أن تحدد جميع عمليات التخطيط بوضوح المؤشرات التي ستستخدم لتقييم نجاح التدخل في أثناء
ً
(مثل انخفاض عدد الخسائر
عملية الرصد .ويتعين وضع مؤشرات للتأثير الكلي للتدخل أو هدفه العام
البشرية) وأيضًا للنتائج أو األهداف المحددة (على سبيل المثال النسبة المئوية للموظفين أو السكان المدنيين
الذين زادت معرفتهم بالسلوك األكثر أما ًنا ،ومدى تصرف األشخاص بأمان أو ظهور تحسن في مستوى
قدرتهم على الصمود) .ويجب أيضًا وضع مؤشرات للمحصالت ،مثل عدد المحاضرات التي قُدمت ،أو
عدد المنشورات الموزعة ألغراض إدارة المشروع ولكن ال يمكن االعتماد عليها وحدها كدليل على نجاح
التدخل.
ينبغي في مرحلة التخطيط وضع مؤشرات لرصد زيادة القدرة على الصمود ،ويجب استخدام البيانات التي
يتم جمعها عن المعارف والمواقف والممارسات في أثناء مرحلة التقييم كأساس ُتقاس في ضوئه فاعلية
تدخل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا .ويرد في الملحق «ز» أمثلة على مؤشرات التأثير والنتائج
والمحصالت لقياس نجاح أي تدخل.

2-3رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر
أما ًنا
 1-2-3إنشاء الرسائل

بعد مرحلتي التحليل والتخطيط ،يمكن إنشاء رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا .وتعتمد
الرسائل المراد إيصالها على األشخاص المستهدفين المحددين ،وما لديهم من معرفة ومعتقدات بالفعل،
والسلوك األكثر أما ًنا الواجب الترويج له ،والعوامل التي يُحتمل أن تؤثر على األشخاص المستهدفين التباع
السلوك المطلوب .ويجب أن تكون الرسائل مناسبة ثقافيًا ولغويًا واجتماعيًا (بما يتفق مع نهج المساءلة أمام
المتضررين )58وتضمين أي رسائل رئيسية رسمية عند االقتضاء.

57
58

لمزيد من المعلومات عن نظرية التغيير ،يرجى االطالع على www.theoryofchange.org
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،المساءلة أمام المتضررين :اإلطار المؤسسي ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف.2019 ،
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باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تكون الرسائل دائمًا إيجابية وأن تعزز السلوك اإليجابي ،إذ يحتاج
األشخاص المستهدفون إلى الشعور بأنهم قادرون على اتخاذ اإلجراءات المطلوبة ،وبأنه من خالل
اتخاذ اإلجراءات يمكنهم تحسين حياتهم وحياة عائالتهم أو مجتمعاتهم المحلية أو زمالئهم .وال يلزم
أن تكون الرسائل قصيرة ،ولكن يجب أن تكون واضحة ،وأن تحدد إجراءات معينة يجب اتخاذها،
59
وأن تذكر دائمًا أين يمكن العثور على المزيد من المعلومات والحصول على مساعدة إضافية.

 2-2-3محتوى الرسالة
تختلف الرسائل وطريقة إيصالها بعض الشيء إذا كانت موجهة إلى موظفي الحركة أو إلى السكان
المدنيين .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تكون دائمًا مصممة لتناسب معرفة الفئة المستهدفة وتوجهاتها
وسلوكها .وعلى الرغم من ذلك ،ال يزال هناك بعض المحتوى العام الذي يجب أن تتضمنه أي رسالة
للتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ،وينطبق هذا على جميع الفئات المستهدفة وجميع سيناريوهات
التلوث باألسلحة .وهذا يشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
• معرفة األخطار المحتملة وأثرها.
• العالمات التي تدل على أخطار أسلحة تقليدية أو أخطار كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية.
• السلوك الواجب اتباعه من أجل تقليل احتمال وقوع حادثة و /أو تخفيف شدة تأثير األخطار.
• وضع حلول أخرى لتقليل المخاطر (كيفية المساعدة الذاتية).
• من أين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن التأهب و /أو المساعدة.
• ماذا يجب فعله في حالة التعرض لخطر ما (مع مجموعة من السيناريوهات).
• ما الجهة التي ُتب َلغ في حالة التعرض لخطر ما.
يجب أن تناسب الرسائل السياق والبيئة المحددَ يْن والفئات المستهدفة األكثر عرضة للمخاطر .ويجب أن
ينصب التركيز على الترويج للسلوك اآلمن الذي يناسب الحالة المحددة وبما يتماشى مع ما لدى السكان من
معارف .ويختلف تأثير التلوث باألسلحة في البيئتين الرئيسيتين  -الحضرية والريفية  -وقد يختلف السلوك
الواجب اتباعه وف ًقا لذلك.
يمكن تقسيم الفئات المستهدفة ،على سبيل المثال ال الحصر ،وف ًقا لما يلي:
• المنطقة الجغرافية.
• العمر والنوع االجتماعي.
• المجموعة العرقية أو الدينية أو اللغوية.
• المهنة /مصدر الدخل.
• التجمعات االجتماعية االقتصادية األخرى ،مثل اآلباء واألمهات.
• االحتياجات الخاصة (على سبيل المثال األشخاص ذوو اإلعاقة).
ومن المهم فهم ما لدى الفئات المستهدفة بالفعل من معارف أو معتقدات وأخذها في الحسبان .وإذا كانت
رسالة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا تتناقض مع ما يفكرون فيه أو يعتقدونه ،فإن الرسالة قد ال
تؤخذ على محمل الجد إذا لم تكن مبررة بما فيه الكفاية.
وبمجرد تحديد الفئات المستهدفة ،يجب أن تتناول الرسائل االحتياجات المحددة لكل فئة .ويجب أال تكون
الرسائل بصيغة أوامر أو أن تفترض االفتقار إلى المعرفة ،ويجب أال تطلب من األشخاص المستهدفين
عدم فعل شيء ما دون إعطائهم بدائل قابلة للتطبيق .ويتعين أن يكون السلوك اآلمن الذي يتم الترويج له في
الرسالة ممك ًنا .ومن غير المجدي الترويج لسلوك غير مناسب ألسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية
أو دينية.
ويجب أن تكون الرسائل الموجهة لألطفال واضحة وبسيطة قدر اإلمكان ،وذلك باستخدام لغة وصور
يفهمونها .ويجب أيضًا عدم ذكر التفاصيل الفنية لألسلحة عند توجيه الرسائل لألطفال أو للشباب ،ألن
هذا األمر قد يثير اهتمامهم ً
بدل من ردعهم .ومن المهم التمييز بين األطفال الصغار ،واألطفال في سن ما
قبل المدرسة ،واألطفال في سن المدرسة ،واألطفال األكبر س ًنا ،والمراهقين ،وتصميم الرسائل وقنوات
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االتصال وف ًقا لذلك .وفي بعض الحاالت ،قد يكون من الجيد إشراك األطفال في نقل رسائل الخطر إلى
60
األطفال اآلخرين ،باستخدام نهج لتعليم األقران معترف به.
قد تشارك مكونات الحركة في التعامل مع التلوث باألسلحة في العديد من السيناريوهات ،هي :حاالت
النزاع المسلح ،وحاالت العنف األخرى ،والمناطق المعرضة للنزاع ،وحاالت ما بعد النزاع ،وحاالت
وقت السلم التي قد تشكل فيها األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية مخاطر .وفي األقسام
التالية ،ترد رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا لكل من هذه السيناريوهات ،ولكنها ستحتاج إلى
تكييف في ضوء البيئات المحددة.
ينبغي تكييف جميع الرسائل لتناسب السياق المحدد (بما في ذلك األخطار والبيئة واألشخاص المستهدفون)
على أساس المعلومات التي تم الحصول عليها في مرحلة التقييم المبينة في الفصل الثاني .ويجب أيضًا
أن تحترم الرسائل المبادئ األساسية للحركة (اإلنسانية ،وعدم التحيز ،والحياد ،واالستقالل ،والخدمة
التطوعية ،والوحدة ،والعالمية).

 1-2-2-3الرسائل في أوقات النزاع المسلح
في حاالت النزاع المسلح الدائر ،يتمثل أكبر خطر يتعرض له موظفو الحركة والمدنيون في أن تتقطع
بهم السبل على خط إطالق النار جراء تبادل إطالق النار والقصف باألسلحة والقصف بالقنابل .باإلضافة
إلى ذلك ،تشكل األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار خطرً ا ،وكذلك األخطار الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية إما بسبب استخدام أسلحة غير تقليدية في النزاع أو بسبب العوامل
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية التي تط َلق عن غير قصد من المنشآت التي توجد بها تلك
األخطار .وتعني معرفة األخطار المحتملة إدراك عالمات التلوث باألسلحة في أثناء النزاع .وتشمل هذه
العالمات األشخاص الذين يهجرون الشوارع (لمعرفتهم بقرب حدوث مشكالت) ،وأصوات إطالق النار أو
القصف باألسلحة أو القصف بالقنابل ،وصافرات اإلنذار ،والروائح ،وسحب الدخان.
ويعنى التأهب معرفة أماكن أي مخازن للذخيرة أو األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
في المنطقة ،وأي مناطق آمنة أو خطط لإلجالء قد تكون موضوعة من أجل حاالت الطوارئ .وهو يعني
أيضًا وضع حلول للحد من المخاطر ،قد تتضمن إنشاء مناطق آمنة في البنايات (في المنازل ،أو أماكن
العمل ،أو المدارس ،وغيرها) وتحديد أماكن آمنة للجوء إليها قبل االنتقال إلى أي مكان .ووضعت اللجنة
61
الدولية إرشادات فنية بشأن كيفية تعزيز األمن المادي لمقراتها الميدانية باتخاذ تدابير أمنية سلبية.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تتضمن الرسائل معلومات محددة عمّا يجب فعله في حالة القصف باألسلحة أو
القصف بالقنابل أو إطالق النار .وتتضمن الرسائل المحددة في حالة التعرض لخطر مّا ما يلي:
• بمجرد سماع أصوات القتال أو القصف باألسلحة أو القصف بالقنابل أو اكتشافه ،يجب اتخاذ رد فعل
على الفور والبحث عن مكان لالحتماء.
• إذا كنت في الخارج ،ابحث مكان لالحتماء في أقرب مبنى.
• إذا كنت في الخارج وال يمكنك العثور على مكان لالحتماء فيه ،اتخذ وضعًا جسديًا يوفر لك األمان،
وذلك حسب نوع الخطر:
 إذا كنت معرضًا للخطر بسبب تبادل إطالق نار من أسلحة صغيرة أو أسلحة خفيفة ،يجب عليكاالنبطاح على األرض بسرعة وأن ترقد مستويًا قدر اإلمكان ،في حين تحاول تحديد مصدر إطالق
النار واتجاهه ،وتحديد موقع منطقة آمنة في مكان قريب .ثم انطلق مسرعًا ،إذا كان ذلك آم ًنا ،إلى
المنطقة اآلمنة مع البقاء منخفضًا قدر اإلمكان.
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انظر على سبيل المثال ،Child to Child Trust ،كتيب من طفل إلى طفل ألنشطة التوعية بمخاطر األلغامChild-to-Child،
 ،Mine Risk Education Activity Booklet, ، Child to Child Trustلندنhttp://www.childtochild. 2014 ،
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 إذا كنت معرضًا للخطر بسبب قصف بقنابل أو قصف بأسلحة أو نيران أسلحة ثقيلة ،فإن الخطريكمن في شظايا االنفجار (الشظايا والحطام اآلخر) ويجب عليك حماية أعضائك الحيوية .وأفضل
وضع هو االستلقاء على الظهر (لحماية األعضاء من الخلف) ،وامسك رأسك مع ثني الذراعين
وتغطية األذنين بالمرفقين ،مع ضم الركبتين إلى الصدر (لحماية أعضائك من األمام) وفتح
الفم للزفير لتجنب الضغط الداخلي المفرط الذي يمكن أن يدمر رئتيك (انظر أدناه) .وإذا لم
تتمكن من البقاء في هذا الوضع ،استلق على األرض (الوضع الموصى به في حالة وجودك
ً 62
وسط تبادل إطالق النار) ،مع األخذ في االعتبار أن أعضاءك الحيوية لن تكون محمية جيدا.

•
•
•
•

إذا كنت بداخل مكان ما ،فانتقل إلى الملجأ المحدد أو إلى منطقة آمنة أو قبو إذا كان ذلك متاحً ا ،أو إلى
منطقة آمنة في الطابق األرضي بين جدارين صلبين أو أسفل سلم خرساني.
ابتعد عن النوافذ والزجاج والمرايا.
انتظر حتى يتوقف القصف /القتال قبل مغادرة المكان الذي تحتمي فيه للحصول على معلومات عن
الموقف.
ستكون الرسائل بشأن األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية في حاالت النزاع هي نفسها
كما في الحاالت األخرى (انظر القسم .)3-2-2-5

 2-2-2-3الرسائل في أثناء العنف المسلح وحاالت العنف األخرى في المناطق الحضرية
في حاالت العنف األخرى ،مثل العنف المسلح في المناطق الحضرية ،تكمن أكبر األخطار في تبادل
إطالق النار والرصاصات الطائشة من األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة .ومرة أخرى ،تكون الرسائل
الرئيسية هي:
• تعني معرفة األخطار المحتملة التعرف على عالمات التلوث باألسلحة في أثناء حالة العنف أو
النزاع .ويمكن أن تشمل هذه العالمات األشخاص الذين يهجرون الشوارع (لمعرفتهم بقرب حدوث
مشكالت) ،وأصوات إطالق النار أو القصف باألسلحة أو القصف بالقنابل ،وصافرات اإلنذار ،والروائح،
وسحب الدخان.
• التأهب يعني أن تكون على دراية بالمناطق التي من المرجح أن يندلع فيها العنف وأن تتجنبها .وهو
يعني أيضًا عدم الدخول في أي جدال واالبتعاد عن المشكالت.
• التأهب يتضمن وضع حلول للحد من المخاطر ،مثل إنشاء مناطق آمنة في البنايات التي توجد فيها
(في المنازل ،أو أماكن العمل ،أو المدارس ،وغيرها) وتحديد أماكن آمنة للجوء إليها قبل االنتقال إلى
أي مكان .ويمكن أن يعني أيضًا أن تكون على دراية بالمناطق التي تحمل الفتات «ممنوع الدخول»
أو «خارج الحدود» ،وأماكن مخازن الذخيرة ،واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
في منطقتك ،باإلضافة إلى أي مناطق آمنة وخطط اإلجالء التي قد تكون موجودة في حالة الطوارئ.
• من المهم معرفة ما يجب فعله إذا اندلع عنف في محيط المكان الذي توجد فيه .والرسالة األساسية هي
البحث على الفور عن مكان لالحتماء فيه في أقرب مبنى ،وإذا لم يكن من الممكن العثور على مكان
لالحتماء في حالة تبادل إطالق النار بأسلحة صغيرة ،فالرسالة هي ضرورة االنبطاح على األرض
ً
كامل مع األطراف المسلحة وتأكد من أنك لست جزءًا من الخالف أو الوضع
بسرعة .وتعاون تعاو ًنا
الذي تسبب في نشوب العنف.
• ستكون الرسائل المتعلقة باألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية في حاالت العنف
المسلح وحاالت العنف األخرى في المناطق الحضرية هي نفسها كما في الحاالت األخرى (انظر القسم
.)3-2-2-5
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 3-2-2-3الرسائل في حاالت ما بعد النزاع
في حاالت ما بعد النزاع ،وبعد توقف األعمال العدائية ،تمثل األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار أكبر
مخاطر التلوث باألسلحة.
يجب أن تتضمن الرسائل ما يلي:
• نظرة عامة على أخطار األسلحة التقليدية (مثل األلغام أو مخلفات الحرب القابلة لالنفجار وأخطار
المتفجرات المخزنة) واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية في بيئات ما بعد النزاع
وتأثيرها المحتمل على موظفي الحركة وعملياتها والسكان المدنيين.
• العالمات التي توضح التلوث باألسلحة وكيفية التعرف على المناطق الخطرة لتجنبها (عالمات التحذير
الرسمية وغير الرسمية).
• سؤال السكان المحليين إذا كانوا يعلمون أين توجد األماكن اآلمنة ،وأين توجد األماكن الخطرة ،والبحث
عن خرائط الوصول إلى أماكن التلوث المعروفة.
• االبتعاد عن المناطق التي تكون فيها النباتات كثيفة ،والقواعد والمعدات العسكرية ،والخنادق ،ومناطق
القتال السابقة األخرى ،والمنازل المهجورة ،أو األماكن التي توجد فيها حيوانات نافقة .ومن غير
المحتمل أن ترى األلغام وأسالك التفجير نفسها ،لذلك من الضروري أن تكون على وعي بمؤشرات
التلوث باأللغام /مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ،وأن تتجنب المناطق التي يحتمل أن تكون ملوثة.
• استعمل الطرق المستخدمة بكثرة وعدم لمس أي أجسام مشبوهة (تجنب التقاطها ،أو ركلها ،أو إلقاء
أي شيء عليها).
• اعرف كيف يتم اإلبالغ عن أي ذخائر متفجرة معروفة أو حقول ألغام مشتبه بها وأين يتم اإلبالغ عنها
(لدى السلطات المختصة على سبيل المثال).
• اعرف ماذا تفعل إذا وجدت نفسك في حقل ألغام أو إذا وطئ شخص آخر لغمًا (ال تتحرك ،واطلب
المساعدة على الفور ،وانتظر وصول المساعدة).
• ستكون الرسائل المتعلقة باألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية في حاالت ما بعد النزاع
مشابهة لتلك الرسائل المستخدمة في الحاالت األخرى (انظر القسم .)3-2-2-5

عرضة للنزاع
 4-2-2-3الرسائل في السياقات ال ُم َّ
في السياقات المُعرَّ ضة لنشوب نزاع ،تكون الرسالة بصفة عامة مزيجً ا من الرسائل الخاصة بسيناريوهات
النزاع /العنف المسلح وسيناريوهات ما بعد النزاع .وغالبًا ما يكون من الصعب الحفاظ على الرسالة في
السياقات المعرضة لنشوب نزاع ،إذ ال يمكنك المشاركة باستمرار في «التوعية بمخاطر الطوارئ» دون
إحداث حالة «إجهاد من التوعية» ،حيث يعتاد األشخاص سماع الرسائل نفسها مرارً ا وتكرارً ا .وكما
هو الحال في سياقات ما بعد النزاع ،يجب مواصلة الحفاظ على السلوك اآلمن بشأن التلوث الناجم عن
األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار ،ألن هذا التلوث سيظل يشكل خطرً ا لبضع سنوات
مقبلة .وفي الوقت نفسه ،ال يزال عليك البقاء متأهبًا وعلى استعداد لالستجابة في حالة نشوب نزاع أو
أي حالة عنف .وهذه الحالة تتيح أيضًا فرصة لقضاء الوقت في تحسين خطط الطوارئ وإعداد أفضل
لكيفية االستجابة للقصف وإطالق النار في حالة نشوب نزاع أو حالة عنف مرة أخرى .وستكون الرسائل
الخاصة بالتوعية باألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية مشابهة لتلك الرسائل المستخدمة
في الحاالت األخرى (انظر القسم .)3-2-2-5

 5-2-2-3رسائل التوعية باألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
الرسائل الرئيسية في حاالت الطوارئ الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية مماثلة لتلك الرسائل
الموضحة في جميع السيناريوهات األخرى .وتتمثل أهم االختالفات بين كل سياق في نوع الخطر ،ونوع
نظام اإلنذار ،واالستجابة المعينة.
فيما يتعلق بالتأهب ،من المهم:
• معرفة األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية في المنطقة التي توجد فيها ،على سبيل
المثال ،إذا كانت هناك أي منشآت أو مواقع نووية يتم فيها تخزين المواد الخطرة والتكسينية أو
استخدامها (مثل المصانع ،ومحطات المعالجة ،والمستشفيات) وقد يتم إطالقها عن غير قصد في حالة
حدوث نزاع /عنف أو خطر طبيعي.
• التعرف على أنظمة التحذير الموجودة وخطط التأهب في المنطقة التي توجد فيها.
• معرفة المستجيبين لألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية في المنطقة التي توجد فيها
(الدفاع المدني ،أو الجيش ،أو الشرطة ،أو رجال اإلطفاء ،أو غيرهم).
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ما يجب عليك فعله إذا تعرضت لخطر ما:
• اترك المنطقة على الفور باتجاه عمودي بالنسبة التجاه الرياح ،واتبع أي تعليمات تصدرها السلطات
المعنية.
• إذا كنت خارج منطقة مكشوفة ،ابتعد مسافة أكبر .وال تدخل المنطقة الملوثة الصطحاب األسرة أو
أخذ الممتلكات.
• إذا كنت في إحدى البنايات ،وكان هناك تلوث واضح خارج البناية ،فسيكون البقاء في الداخل أكثر أما ًنا
من مغادرة المنطقة .توجه إلى طابق أعلى (وليس القبو في سيناريو األخطار الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية ،إذ إن معظم العوامل الكيميائية تتجمع في الجزء األسفل من البنايات ،وليس
الطابق العلوي إذا حدث قصف) .في هذه الحالة ،إذا لم تكن المنطقة أو الملجأ آم ًنا ولم يسبق إعداده
لتوفير الحماية من األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،حاول إغالق األبواب والنوافذ
والشقوق وفتحات التهوية والمواقد والفتحات األخرى .ويجب أن تكون لديك وسيلة للمعلومات (جهاز
راديو أو تليفزيون أو هاتف) ،وخذ معك أكبر قدر ممكن من الغذاء والماء.
إذا كنت تخشى من أن تكون قد تعرضت للتلوث:
أزل التلوث من مالبسك وجسدك بأسرع وقت ممكن ،قبل أن تدخل منطقة آمنة.
• ِ
• اقطع مالبسك حتى ال تعلو فوق رأسك ،وتأكد من عدم لمس الجزء الخارجي من الثوب.
• تخلص من مالبسك في كيس مزدوج اإلغالق .ضع الكيس بعي ًدا عنك وعن اآلخرين قدر اإلمكان .وارت ِد
مالبس أخرى.
• اغسل البشرة والشعر جي ًدا بالماء الفاتر والصابون إن أمكن ،واشطف العينين واألذنين بالماء المعبأ،
ونظف أنفك .ال تستخدم الماء الدافئ ،ألنه يسهل تلويث الجلد ،وال تستخدم الماء البالغ البرودة حتى
تتجنب انخفاض درجة حرارة الجسم .اكشط التلوث أو مسحه من على الجلد إذا لم يتوفر الماء.
• انتبه أكثر لتنظيف الفم واألنف والعينين واألذنين.
• بعد إزالة التلوث ،ارتد مالبس جديدة أو نظيفة.
• تأكد من عدم تلوث الطعام والماء المتاحين لك.
• حاول الحصول على الرعاية الطبية بأسرع ما يمكن.
• يجب الحصول على مشورة طبية حول كيفية الحفاظ على ممارسات النظافة العامة الجيدة بعد إزالة
التلوث.

 6-2-2-3رسائل لموظفي الحركة الذين يضطرون لدخول المناطق الملوثة باألسلحة
يجب تدريب جميع موظفي الحركة العاملين في البلدان المتضررة بسبب أخطار األسلحة التقليدية أو
األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية على رسائل السالمة العامة الموضحة في القسم
 3-2-2أعاله بعد صياغة الرسائل بحيث تناسب السياق المحدد .وهناك مبادئ توجيهية للسالمة واألمن
63
للمتطوعين في مجال العمل اإلنساني في مناطق النزاع ،وهي تنطبق على جميع موظفي الحركة.
وبصفة عامة ،يجب على موظفي الحركة تجنب دخول البيئات الملوثة باألسلحة .ومع ذلك ،في بعض
الحاالت ،قد يضطر موظفو الحركة أو غيرهم من موظفي خدمات الطوارئ إلى دخول المناطق الملوثة
باألسلحة للقيام بعملهم .وينبغي االتفاق مسب ًقا بين اإلدارة والموظفين على معايير تحديد ما إذا كان ينبغي
دخول منطقة ملوثة أم ال .وفي حين يرجع األمر لطبيعة كل سياق والجهة المعنية ،فإنه بشكل عام ،يجب
أال يدخل الموظفون مطل ًقا المناطق التي يوجد فيها إطالق نار أو قصف مستمر ،أو مناطق من المحتمل أن
تكون ملغمة ،أو مناطق تشكل خطرً ا كيميائيًا أو بيولوجيًا مباشرً ا.
وقد يحتاج موظفو الحركة إلى دخول منطقة توقف فيها إطالق النار والقصف ومن المرجح أن يوجد فيها
متفجرات من مخلفات الحرب .وإذا لم يكن من الممكن أن يرافقهم أحد المتخصصين الفنيين إلى الموقع،
فيجب أن يحيطهم المتخصصون الفنيون علمًا على نحو مناسب قبل ذهابهم إلى الموقع بكيفية التعرف على
األخطار المحددة التي من المحتمل مواجهتها .وكحد أدنى ،يجب عليهم اتخاذ الخطوات التالية:
 .1أوالً ،إنشاء نقطة مراقبة في منطقة آمنة معروفة ،ويجب أال تكون عرضة للهجوم.
.2إجراء تقييم بصري لمعرفة ما إذا كان هناك أي أخطار بسبب المتفجرات (ألغام ،أو عبوات ناسفة يدوية
الصنع ،أو متفجرات من مخلفات الحرب).
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دي إل روبرتس ،البقاء على قيد الحياة :المبادئ التوجيهية للسالمة واألمن للمتطوعين اإلنسانيين في مناطق النزاع ،اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،جنيف.2006 ،
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.3إجراء بحث بالنظر ،دون لمس أي أشياء ،للمنطقة في دائرة نصف قطرها  50-30مترً ا
على األقل من نقطة المراقبة.
 .4عدم دخول البنايات ما لم يعلن عن أنها آمنة.
 .5التأكد من بقاء الموظفين غير األساسيين في نقطة المراقبة.
 .6العمل في مجموعات من شخصين  -بحيث يتولى المراقبة شخص واحد.
 .7التأكد من أن الجميع يعرف ما يجب فعله في حالة تحديد خطر ناجم عن وجود متفجرات:
 عدم اللمس. الخروج على طول المسار نفسه المتبع في الدخول. وضع عالمة بالقرب من الشيء الموجود على أرض صلبة. إبالغ قائد الفريق. وقف جميع األعمال األخرى في المنطقة المجاورة. تحديد مسافات أمان كافية. إعداد رسم مبسط لما تم العثور عليه ،بما في ذلك الحجم واللون والشكل. إعداد رسم مبسط للطريق المتبع للوصول إلى منطقة الخطر. تطويق المنطقة إذا لزم األمر. طلب استجابة للتخلص من الذخائر المتفجرة من السلطة المعنية أو المنظمة المسؤولة. -عدم دخول حقل ألغام ألي سبب من األسباب.
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3-3اختيار قنوات
االتصال
قنوات االتصال هي طرق أو أساليب إليصال الرسائل .وقد يكون االتصال أحادي االتجاه أو ثنائي
االتجاه .وفي االتصال أحادي االتجاهُ ،تنقل المعلومات في اتجاه واحد فقط ،من المرسِ ل إلى المتلقي (أي
الفئة المستهدفة) دون أن تتاح أي فرصة للمتلقي إلبداء مالحظات للمرسِ ل .وفي االتصال ثنائي االتجاه،
رسل المعلومات إلى الفئة المستهدفة ويُطلب منها إبداء المالحظات .بعبارة أخرى ،يكون هناك حوار في
ُت َ
هذه الطريقة.
يجب أن يكون قد تم بالفعل تحقيق فهم للنظام اإليكولوجي لالتصاالت خالل مرحلة التقييم (الفصل
الثاني) .ويعتمد اختيار قناة االتصال األكثر مالءمة على تقييم االتصاالت ويجب أن يأخذ في االعتبار
العوامل الثقافية ،ومعدالت معرفة القراءة والكتابة ،والوقت المتاح ،وإمكانية استخدام الهواتف المحمولة
وخدمات اإلنترنت ،والثقة في شركاء المجتمع المحلي المحتملين .ويجب أن يصبح فهم كيفية حصول
الفئات والمجتمعات المحلية المستهدفة المحددة على المعلومات التي يحتاجون إليها متطلبًا أساسيًا لتحديد
قناة االتصال األنسب في سياق معين.
وعند النظر إلى وسائل اإلعالم ،مثل وسائل اإلعالم المطبوعة والتليفزيون واإلذاعة ،من المهم معرفة
أيها أكثر استخدامًا من جانب الفئات المستهدفة .وينطبق الشيء نفسه على منصات وسائل التواصل
االجتماعي .وفي الحاالت التي ال تتوفر فيها بيانات تفصيلية حسب الفئة المستهدفة ،يجب أن تتاح إمكانية
الحصول على المعلومات الخاصة بعدد مستخدمي منصات التواصل االجتماعي ،بما فيها تويتر وفيسبوك
وواتساب ،حسب البلد .وهذه المعلومات متوفرة بشكل عام من المتخصصين في االتصاالت .وعند النظر
إلى التواصل بين األشخاص ،من المهم معرفة َمن األشخاص المعروفين للفئات المستهدفة ويحظون بثقتها،
بحيث يمكن تحديد أنسب الشركاء من المجتمع المحلي لنشر الرسائل .ويجب أن تكون هذه المعلومات قد
جُمعت من خالل مناقشات مجموعات التركيز أو من خالل الحوار مع السكان المستهدفين أنفسهم.
ويُعد نشر الرسائل عبر العديد من قنوات االتصال أفضل طريقة للتأثير في تغيير السلوك .وقد تكون وسائل
اإلعالم (المذاعة والمطبوعة) هي أفضل طريقة لنشر رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا
بسرعة وإلى أكبر عدد ممكن من األشخاص ،وهو أمر بالغ األهمية وال سيما في مرحلة الطوارئ .ومع
ذلك ،من المرجح أن يتم اتباع سلوك أكثر أما ًنا إذا تم تعزيز الرسائل من خالل االتصال ثنائي االتجاه ،من
حيث الوضع األمثل مع األشخاص المعروفين والموثوق بهم مثل الشركاء من المجتمع المحلي المعني.
64

تعتمد المسافة المناسبة من نقطة المراقبة التي سيجري تقييمها على نوع الخطر والبيئة .ويجب أن يتولى تحديدها متخصص فني وأن
ُتدرج في اإلحاطة قبل الذهاب إلى الموقع.
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وترد في الملحق «هـ» قائمة بالقنوات المحتملة إليصال رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا.
ومع ذلك ،ينبغي تذكر أن اختيار أنسب القنوات سوف يستند إلى تقييم االتصاالت الذي يُجرى في مرحلة
التقييم .ولمزيد من المعلومات ،راجع دليل الصليب األحمر والهالل األحمر إلى التفاعل مع المجتمع
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المحلي والمساءلة.

4-3تصميم مواد
االتصال
بعد اختيار الرسائل الواجب إيصالها وقنوات االتصال المناسبة ،من الالزم تصميم مواد االتصال التي
سترافق الرسالة (إذا كانت قناة االتصال الرئيسية هي التواصل وجهًا لوجه ،أو نشر الرسالة في المجتمع
المحلي) ،أو التي ستستخدم لنقلها (على سبيل المثال عبر اإلنترنت أو التليفزيون ،أو من خالل النصوص
المطبوعة ،أو المنشورات ،أو الملصقات) .وعلى غرار الرسائل ،يجب تكييف المواد دائمًا لتناسب
األشخاص المستهدفين من حيث عوامل مثل السن ،والنوع االجتماعي ،واللغة ،ومستوى اإللمام بالقراءة
والكتابة ،والوضع االجتماعي االقتصادي .ويوضح القسم التالي بعض المبادئ بشأن تصميم هذه المواد.

 1-4-3الصور
•
•
•
•
•

ال تعرض صورً ا ألشخاص حقيقيين موتى أو جرحى على اإلطالق.
ال تصور األشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة سلبية.
ال تعرض صورً ا ألشخاص يتعاملون مع أي أسلحة أو ألغام أو متفجرات من مخلفات الحرب أو أي
أشياء أخرى مشبوهة على اإلطالق.
ال تعرض صورً ا ألشخاص يتبعون سلو ًكا غير آمن.
يجب دائمًا أن تعزز الصور والصور الفوتوغرافية والرسائل السلوك اإليجابي اآلمن.

 2-4-3التصميم والشكل
•
•
•
•
•
•

أنشئ لوحات قصص مصورة قبل االنتهاء من وضع الشكل الخاص بك.
بصفة عامة ،قدم رسالة واحدة فقط في كل رسم توضيحي.
اجعل المواد تفاعلية كلما أمكن.
رتب الرسائل ترتيبًا منطقيًا وتسلسليًا.
استخدام األلوان الزاهية والمحببة.
استخدم الرسوم التوضيحية لشرح النص.

 3-4-3الرسوم التوضيحية
•
•
•
•
•
•
•

استخدم رسومًا توضيحية بسيطة.
إذا كنت تستخدم الرسوم المتحركة ،تأكد من دقة ألوان األلغام أو الذخائر غير المنفجرة وعالمات
التحذير.
استخدم األشياء والمواقف المألوفة.
اعرض مقياس األشياء عن طريق مقارنتها بشيء مألوف.
تأكد من أن الرسوم التوضيحية مفهومة حتى وإن لم يقرأ الناس النص.
تأكد من فهم أي رموز مستخدمة ،مثل عالمات التحذير من األلغام.
أدرج عالمات التحذير «رسمية» و«غير رسمية» حسب الحاجة.

 4-4-3النص
• استخدم رسائل وعبارات بسيطة.
• استخدم نصًا قصيرً ا بقدر ما يلزم إليصال الرسالة.
• استخدم الرسائل اإليجابية وقم بالترويج لسلوك أكثر أما ًنا.
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فمن حيث الوضع األمثل ،استخدم لغة واحدة فقط في مادة الرسالة .وفي حين يمكن استخدام لغتين إذا
كانت هذه ممارسة شائعة في البلد أو المنطقة المعنية ،وإذا كان النص واضحً ا ومقدمًا على نحو جيد،
فمن األفضل طباعة كل لغة على حدة.
كرر الرسائل المهمة.
تأكد من سهولة قراءة الخط بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو لديهم قدرة محدودة
على القراءة.
تجنب استخدام تركيبات األلوان التالية في النص :األخضر واألحمر ،واألخضر والبني ،واألزرق
واألرجواني ،واألخضر واألزرق ،واألزرق والرمادي ،واألخضر والرمادي ،واألسود والرمادي،
ألن األشخاص المصابين بعمى األلوان سيجدون صعوبة في قراءة النصوص المكتوبة بهذه التركيبات
من األلوان.

5-3اختبار الرسائل
والمواد
يجب اختبار جميع الرسائل والمواد أو مراجعتها في شكل مسودة قبل االنتهاء منها .ويتمثل الهدف من
االختبار في التأكد من أن الرسائل والمواد:
• يسهل فهمها (استخدام األسلوب /النبرة الصحيحة).
• مقبولة اجتماعيًا.
• ذات صلة بالموضوع.
• واقعية.
• مُقنِعة.

 1-5-3من الذي يجب أن يختبر المواد؟
يجب دائمًا مراجعة الرسائل والمواد من جانب:
.1خبراء التوعية بمخاطر األلغام أو التخلص من الذخائر المتفجرة ،أو خبراء إزالة األلغام ،لضمان صحة
المعلومات والرسائل من الناحية الفنية.
 .2المتخصصين في اإلعالم ،لضمان أن الرسائل واضحة وسهلة الفهم ومنطقية ،وأنها من المرجح أن
تعزز السلوك المقصود.
.3األشخاص المستهدفين ،لتحديد ما إذا كانت الرسائل والصور مفهومة بوضوح وذات صلة بحالتهم
ً
أطفال ،يجب أن يقوم أطفال بمراجعة المواد).
(على سبيل المثال إذا كان المستهدفون
قد يكون الجمهور المستهدف مجموعة كبيرة أو مجموعة محددة للغاية .وإذا كان الجمهور يتألف من
الشباب رعاة الماشية من مجموعة عرقية معينة ،على سبيل المثال ،فإنه ينبغي إجراء االختبار بين هذه
الفئة من األشخاص.

 2-5-3كيفية اختبار المواد
يمكن إجراء االختبار على مستويات مختلفة من التعقيد مع أطر زمنية وتكاليف مختلفة .وينبغي إجراؤه في
أسرع وقت ممكن في حاالت الطوارئ ،ولكن ال ينبغي إلغاؤه بأي حال من األحوال من أجل السرعة ،ألن
الرسائل والمواد المضللة أو غير الدقيقة يمكن أن تعرض حياة السكان للخطر وتعزز المواقف والسلوكيات
السلبية.
ومن حيث الوضع األمثل ،يجب أن يتم ذلك من خالل الجمع بين مناقشات مجموعات التركيز والمناقشات
الثنائية واالختبارات غير المُع َلنة (حيث ُتعرض المواد على األشخاص الخاضعين لالختبار بدون أي
مقدمات ،ويطلب منهم ذكر الرسائل الرئيسية بشأن ما يجب عليهم فعله).

 3-5-3أسئلة يجب طرحها على األشخاص المستهدفين
 .1ماذا قرأت ،وما الذي يخبرك به النص؟
 .2ما رأيك في الرسالة؟ هل هناك شيء يعجبك أو ال يعجبك بشأن الرسالة؟
 .3ما األمر غير الواضح لك ،هل هناك شيء ال تفهمه؟
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 .4كيف يمكنك تحسين النص؟
 .5ماذا ترى في الصور هنا؟
 .6ما الرسالة التي تنقلها الصور؟
 .7ما رأيك في الرسالة؟
 .8هل الرسالة منطقية بالنسبة لك ،وهل هي مناسبة؟
 .9هل تتطابق الرسالة في النص مع الرسالة التي تعبر عنها الصور؟
.10هل تعجبك الصور؟ لماذا ،ولماذا ال؟
 .11كيف يمكن تحسين الصور؟

 4-5-3مراجعة المواد وإعادة اختبارها
من المهم مراجعة الرسائل والمواد ثم إعادة اختبارها وعدم االنتهاء منها حتى يفهمها األشخاص المستهدفون
فهمًا تامًا ويوافقوا عليها موافقة كاملة .ويجب دائمًا أن تحصل المواد على موافقة الفريق اإلعالمي والفريق
الفني االستشاري اللذين قدما مدخالت.
ويجب تكرار االختبار بعد نشر الرسائل والمواد من أجل الحصول على مالحظات حول كيفية تلقي
المعلومات وكيف كان رد فعل األشخاص المعنيين على هذه الرسائل .ويمكن اعتبار ذلك ً
شكل من أشكال
رصد تأثير الرسائل ،وينبغي إجراؤه بانتظام لمعرفة ما إذا كانت هناك فجوات أو تغييرات في سلوك
األفراد .ويتناول الفصل الخامس هذا الموضوع بمزيد من التفصيل.

Staff Protection, Mis
& Risk Educ
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 1-4تغيير سلوك األشخاص المعرضين للمخاطر
يمكن لوجود فهم أساسي لنظرية تغيير السلوك أن يساعد في عملية تصميم التدخالت التي ستغير السلوك
ً
بسيطا لتغيير السلوك استخدمه المتخصصون في الصحة العامة
بفعالية .ويبين الشكل  4أدناه نموذجً ا
لتشجيع السلوك اآلمن أو الصحي ومن ثم الحد من انتشار األمراض التي يمكن الوقاية منها مثل المالريا
وفيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الرئة .ويمكن تطبيق النموذج نفسه على تغيير سلوك األشخاص
المعرضين لمخاطر التلوث باألسلحة.

عدم الوعي

الوعي،
واالهتمام،
والمعرفة

وجود حافز
للتغيير

تجربة سلوك
جديد

الحفاظ على
السلوك الجديد

الشكل  :4مراحل تغيير السلوك
إن معرفة المخاطر وكيفية التصرف بشكل آمن ليست ضما ًنا التباع سلوك أكثر أما ًنا .فهناك العديد من
العوائق المحتملة أمام تغيير السلوك ،ويقدم الملحق «و» إرشادات حول كيفية تحليل هذه العوائق في مرحلة
ً 66
التقييم والتوصل إلى استراتيجيات للتغلب عليها بواسطة تدخل للتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أمانا.
ويمكن التغلب على العديد من العوائق التي تحول دون تغيير السلوك من خالل إدخال تعديالت على
االتصاالت الخاصة بالتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا نفسها ،أي عن طريق تعديل الرسائل و /أو
وسائل إيصالها (على النحو الوارد في الفصل الثالث).
على الرغم من ذلك ،ال يمكن التغلب على جميع العوائق من خالل االتصال .فحين يرى األشخاص
المعنيون أن العواقب السلبية التباع سلوك أكثر أما ًنا أقوى من النتائج اإليجابية ،فإنهم لن يتبعوه .على
سبيل المثال ،قد تؤدي الحاجة إلى الحصول على الماء أو الوقود أو إلى كسب الرزق إلى دخولهم بيئات
ملوثة باألسلحة .وهم يعرفون أنهم يخاطرون ،وﻟﻜﻨﻬﻢ يرون المخاطر المتمثلة في ﻋﺪم وﺟﻮد أي وﻗﻮد
أو ﻣﻴﺎﻩ أكبر ﻣﻦ األخطار التي يشكلها التلوث باألسلحة .ويمكن لعملية متكاملة إلعداد البرامج المتعددة
التخصصات أن تساعد الناس على مواجهة هذه العواقب السلبية (على سبيل المثال عن طريق توفير
مصادر بديلة للمياه أو الوقود) حتى يتمكنوا من التصرف بطريقة أكثر أما ًنا.

2-4العملية المتكاملة إلعداد البرامج لتيسير
اتباع سلوك أكثر أما ًنا
من المؤكد أن األشخاص المتضررين بسبب التلوث باألسلحة يحققون أكبر استفادة عندما تكون التدخالت
جيدة التنسيق داخل مكونات الحركة وفيما بينها ومتسقة من ناحية العمليات بفضل إجراء تحليل مشترك
للمشكلة .ويشار إلى هذا األمر باسم النهج الشامل 67.وفيما يتعلق بسالمة الموظفين ،فإن هذا يعني العمل
مع موظفي األمن .وبالنسبة للسكان المدنيين ،يعني هذا العمل مع اإلدارات األخرى التي تنفذ أنشطة الوقاية
والحماية والمساعدة اإلنسانية.
باإلضافة إلى أنشطة االتصال التي تهدف إلى زيادة الوعي والترويج لسلوك أكثر أما ًنا ،كما هو موضح
بالتفصيل في الفصل الثالث ،يمكن للعديد من أنشطة الحركة األخرى تيسير اتباع سلوك أكثر أما ًنا والحد
من المخاطر التي تنشأ بسبب التلوث باألسلحة التي يواجهها الموظفون والمتطوعون والمجتمعات المحلية
66
67

البنك الدولي ،نظريات تغيير السلوك ،البنك الدولي ،واشنطن دي سي.2010 ،
وثيقة السياسات  49بشأن سياسات المساعدة الخاصة باللجنة الدولية للصليب األحمر ،المعتمدة من جمعية اللجنة الدولية في 29
نيسان /أبريل .2004
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المتضررة .وفي بعض الحاالت ،قد تكون الجهات الفاعلة الخارجية في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ
تدخالت من شأنها تيسير اتباع سلوك أكثر أما ًنا.
وفيما يتعلق بالمجتمعات المحلية المتضررة ،يتمثل الهدف في مساعدة السكان على االبتعاد عن المناطق
الخطرة مع استمرار قدرتهم على الحصول على الخدمات األساسية بأمان (مثل الصرف الصحي ،والرعاية
الصحية ،واالتصاالت) والسلع األساسية (مثل الطعام ،والمياه ،والكهرباء ،والمأوى).
ويجب دمج تحديد االحتياج إلى تدخالت أوسع نطا ًقا من جانب الحركة أو جهات خارجية لتيسير اتباع ﺴﻠﻮك
أكثر أما ًنا واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ التلوث باألسلحة في ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷوﻟﻴﺔ .وينبغي أن
تستند التدخالت المتكاملة إلى تقييم وتحليل ومشاورات متكاملة ،وأن يتم تنفيذها باالشتراك مع اإلدارات
المعنية ،والمكونات األخرى للحركة ،والجهات الفاعلة األخرى (كما هو موضح في الفصل الثاني).
وعلى هذا النحو ،ينبغي أن تهدف جميع تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا إلى تقليل احتمال
وقوع الحوادث الناتجة عن التلوث باألسلحة ودرجة شدتها .وتشمل التدخالت للحد من تواتر وقوع األحداث
الخطيرة أنشطة الوقاية (مثل التفاوض مع الجهات الفاعلة المسلحة ،وتقديم المشورة الفنية للسلطات حول
كيفية جعل المواقع الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية أو مواقع تخزين الذخائر التقليدية أكثر
أما ًنا ،وتيسير المساعدة الفنية مثل عمليات المسح ،أو وضع العالمات ،أو التخلص من الذخائر المتفجرة)،
واألنشطة التي تزيد من قدرة السكان على تجنب الضرر أو الحد منه (من خالل أمور مثل الوصول اآلمن
إلى المأوى والمياه واألنشطة المدرة للدخل) .وتشمل التدخالت الرامية إلى الحد من شدة الحوادث المحتملة
تطبيق التدابير األمنية السلبية وتوفير التدريب على اإلسعافات األولية لإلصابات التي تسببها األسلحة
التقليدية وإجراءات إزالة التلوث الناجم عن الحوادث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.

 1-2-4أمثلة على تيسير اتباع سلوك أكثر أما ًنا

س ُتصمَّم تدخالت محددة وف ًقا الحتياجات موظفي الحركة واألشخاص من المجتمعات المحلية
المتضررة .وفيما يلي بعض األمثلة على التدخالت المصممة لتيسير اتباع سلوك أكثر أما ًنا.

 1-1-2-4تيسر اتباع سلوك أكثر أما ًنا من جانب موظفي الحركة والمتطوعين
ينبغي أن تحدد السياسة والمبادئ التوجيهية لسالمة الموظفين وأمنهم على مستوى المنظمة نوع المساعدات
المقدمة لموظفي الحركة والمتطوعين لمساعدتهم على التصرف بأمان وحماية أنفسهم من التلوث
باألسلحة .وتحدد إدارة الحركة وسياساتها أيضًا مستوى المخاطر التي يتعرض لها الموظفون الذي يمكن
احتماله وف ًقا لواجب الحركة في رعاية جميع الموظفين والمتطوعين في المناطق الخطرة.
وباإلضافة إلى توفير التدريب على رسائل السالمة ووضع خرائط لألخطار ،يمكن أن تشمل اإلجراءات
التي تتخذها الجمعيات الوطنية أو بعثات اللجنة الدولية ما يلي:
• توفير معدات اتصال للموظفين والمتطوعين لتمكينهم من االتصال بالمكاتب وطلب المساعدة إذا لزم
األمر.
• توفير معدات الحماية الشخصية (مثل معدات الحماية من األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية) والتدريب على كيفية استخدامها.
• زيادة التدابير األمنية السلبية في البنايات ،مثل إنشاء مناطق آمنة ،وتثبيت أغطية مضادة لالنفجار على
68
النوافذ.
• توفير التدريب على اإلسعافات األولية لإلصابات الناجمة عن أخطار األسلحة التقليدية واألخطار
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.
• توفير التدريب على إجراءات إزالة التلوث الناجم عن الحوادث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية.
ً
تفصيل عن سالمة الموظفين وأمنهم في المبادئ التوجيهية للسالمة واألمن للمتطوعين
وترد معلومات أكثر
69
اإلنسانيين في مناطق النزاع.

68
69

يمكن االطالع على إرشادات بشأن كيفية القيام بذلك في التدابير األمنية السلبية (انظر الحاشية .)61
انظر الحاشية .63
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2-1-2-4تيسير اتباع سلوك أكثر أما ًنا من جانب أفراد المجتمعات المحلية المتضررة من
التلوث باألسلحة
ينبغي تصميم التدخالت التي تساعد السكان على التصرف بأمان في المناطق الملوثة باألسلحة وتقليل
مخاطر التلوث باألسلحة في حياتهم اليومية على نحو مشترك بين موظفي التوعية بالمخاطر والسلوك
األكثر أما ًنا ،وأفراد المجتمعات المحلية المتضررة أنفسها ،والزمالء في الحركة الذين يتمتعون بالخبرة
المطلوبة ،أو المنظمات /السلطات الشريكة .وتقدم القائمة التالية بعض األمثلة على تدخالت السلوك األكثر
أما ًنا للسكان المدنيين التي ال ينفذها الموظفون المسؤولون عن التوعية بأخطار التلوث باألسلحة والسلوك
األكثر أما ًنا وإنما الزمالء من الحركة .الحظ أنه ينبغي تحديد الحاجة إلى مثل هذه األنشطة في مرحلة
التقييم ،كما هو موضح في الفصل الثاني.
• توفير الوقود أو استعادة إمدادات الوقود ،لمنع السكان من جمع الوقود من المناطق الملوثة.
• توفير المياه أو استعادة إمدادات المياه المأمونة عندما يحول التلوث باألسلحة التقليدية أو أحد األخطار
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية دون الوصول إلى المياه.
• منح قروض صغيرة أو توفير التدريب والمعدات الالزمة لتحقيق دخل بديل في األماكن التي تتعرض
فيها سبل العيش للتهديد ،من أجل تقليل المخاطر المرتبطة بجمع المعادن الخردة أو دخول المناطق
الخطرة للبحث عن طعام.
• توفير الغذاء أو التدريب على زراعة الغذاء في مناطق آمنة ،وتوفير المعدات الالزمة لذلك ،في األماكن
التي تكون فيها األراضي الزراعية ملوثة باألسلحة التقليدية أو توجد فيها أخطار كيميائية وبيولوجية
وإشعاعية ونووية.
• توفير المأوى في األماكن التي تحول فيها أخطار التلوث باألسلحة التقليدية أو األخطار الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية دون الوصول إليه.
• تركيب مرافق للصرف الصحي لتوفير خيارات بديلة آمنة تغني الناس عن االضطرار إلى دخول
المناطق الملوثة باأللغام أو الخروج من المأوى في أثناء القصف (على سبيل المثال في أوكرانيا ،تم
تركيب مراحيض متنقلة عند نقاط التفتيش وتوفير أكياس للفضالت البشرية لالستخدام في مالجئ
المدارس).
• توفير أجهزة السلكي أو غيرها من معدات االتصال  -والتدريب على كيفية استخدامها  -للمجتمعات
المحلية التي يكون فيها الحصول على المعلومات ضعي ًفا.
• توفير إمكانية االتصال باإلنترنت أو خدمات شحن الهاتف المحمول في المناطق التي ال توجد بها
كهرباء حتى يتمكن السكان من التواصل.
• تنفيذ التدابير األمنية السلبية في البنايات (مثل تركيب األغطية المضادة لالنفجار) ،أو توفير مواد البناء
(والخبرات في البناء عند الحاجة) إلنشاء مناطق آمنة .وترد التوجيهات التفصيلية حول كيفية القيام
70
بذلك في دليل اللجنة الدولية حول التدابير األمنية السلبية.
• توفير معدات الحماية من األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية والتدريب على استخدامها.
•  َتشارُك المعلومات حول حقوق السكان ونشرها ،وتقديم المساعدة من أجل الحصول على الخدمات
الحكومية التي يستحقونها ،عند االقتضاء (على سبيل المثال في كولومبيا ،تلقى ضحايا الحرب مساعدة
في الحصول على رعاية صحية مجانية).
• التفاوض مع أطراف النزاعات إلنشاء مناطق خالية من األسلحة في المجتمعات المحلية.
• حث أطراف النزاع على االمتثال للقانون اإلنساني الدولي (على سبيل المثال عدم زرع األلغام األرضية
المضادة لألفراد).
• إنشاء مالعب آمنة لألطفال ،حتى ال يلعبوا في المناطق الملوثة باألسلحة.
• تنفيذ تدخالت فنية للتخلص من الذخائر المتفجرة أو للتعامل مع األخطار الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية ،مثل تلك الواردة في القسم .1-5
يعرض دليل التلوث باألسلحة 71أمثلة على أنشطة أخرى يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل المخاطر.
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يشير مصطلح الرصد إلى عملية مستمرة يتم فيها جمع البيانات بطريقة منهجية واستخدامها لتقييم
التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المحددة ،ومعرفة ما تم استخدامه من الميزانية المخصصة.
ويُعد الرصد عنصرً ا أساسيًا في أي نظام فعال إلدارة الجودة ويوجد في أنظمة اإلدارة االستراتيجية
73
والتشغيلية وإدارة المشروعات والبرامج والسالمة واإلدارة البيئية واإلدارة القائمة على النتائج.
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ويجب رصد مخاطر التلوث باألسلحة بانتظام وإعادة تقييمها للتأكد من أن أنشطة التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا قيد التنفيذ ال تزال مجدية.
ويتعين أيضًا رصد أنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا نفسها لضمان تنفيذها بفعالية وف ًقا للخطة
الموضوعة ،واستمرارها في تحقيق أهداف المؤشر المحددة في مرحلة التخطيط ،وأنها ال تزال مجدية
لألشخاص المستهدفين.
من الواجب أيضًا مراعاة إدراج مهمة رصد البرامج والتدخالت ومراجعتها في مرحلة التصميم مع
تخصيص الموارد الكافية لتغطية هذه األنشطة .ويجب أن تكون هناك أيضًا موارد كافية ومرونة في
الميزانية في حالة ما إذا كشفت عملية الرصد والمراجعة عن حاجة إلى تعديل برنامج أو تدخل.

 1-5رصد المخاطر
يتطلب نهج إدارة المخاطر عملية إعادة تقييم للمخاطر ُتجرى دوريًا (كل  6 - 3أشهر) أو تحدث بسبب
تغير في الظروف أو وقوع حدث يسبب ضررً ا .ويجب أن تكون عملية الرصد متضمنة في التدخل من
البداية ،وأن تعتمد على المعلومات التي تم جمعها من التفاعالت مع المجتمعات المحلية المتضررة،
ومنتديات َتشارُك المعلومات ،ونظام مراقبة الحوادث.
تشمل عملية رصد المخاطر ما يلي:
• إعادة تقييم بيئة التلوث باألسلحة (الخطر) ودرجة شدة التأثير المحتملة.
• إعادة تقييم أي تغيرات في احتمال وقوع حادثة (استنا ًدا إلى تواتر وقوع الحوادث في الوقت الراهن
والعوامل التي تؤثر على تعرض الموظفين والعمليات والسكان للمخاطر ،بما في ذلك تعرضهم للخطر
وقدرتهم على تجنب الضرر أو الحد منه).
وباالستعانة بنتائج رصد المخاطر ،يمكن للموظفين تحديث فئة المخاطر في مصفوفة تقييم المخاطر،
والتحقق مما إذا كانت الفئات المستهدفة بأنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ال تزال هي تلك
الفئات األكثر عرضة للمخاطر أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلها .للحصول على معلومات عن إجراء
تقييمات المخاطر ،راجع الفصل األول.

2-5رصد تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك
األكثر أما ًنا
يجب أن تنظر عملية الرصد أيضًا في مدى فعالية تنفيذ تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر
أما ًنا ،ومدى مالءمتها الحتياجات موظفي الحركة وعملياتها والمجتمعات المحلية المتضررة بسبب التلوث
باألسلحة ،ومدى إسهامها في مؤشرات النجاح المبينة في مرحلة التخطيط والتصميم.
تتضمن عملية رصد تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ما يلي:
72

73

تعريف لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مأخوذ من :األمم المتحدة ،المعايير الدولية
لألعمال المتعلقة باأللغام  ،04.10قاموس بالمصطلحات والتعريفات واالختصارات لألعمال المتعلقة باأللغام ،الطبعة الثانية ،األمم
المتحدة ،نيويورك.2013 ،
األمم المتحدة ،المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  ،07.40مراقبة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام ،الطبعة الثانية ،األمم
المتحدة ،نيويورك 20 ،كانون الثاني /يناير .2016
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• النظر في رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا وتقييم ما يلي:
 ما إذا كانت الرسائل ال تزال مناسبة. ما إذا كانت قنوات االتصال مناسبة. ما إذا كانت الرسائل مفهومة ومقبولة. ما إذا كان هناك إجراء يُتخذ استجابة للرسائل ،أي اتباع سلوك أكثر أما ًنا.• معرفة سبب اتباع سلوك ينطوي على مخاطرة.
• اكتشاف استراتيجيات تقليل المخاطر األخرى ال ُم َّتبعة ،وما المساعدات األخرى التي قد تكون مطلوبة
لتيسير اتباع سلوك أكثر أما ًنا.
وتشكل ُنهج الرصد هذه جزءًا من عملية مستمرة ،ويمكنها استخدام بعض األدوات نفسها المستخدمة في
إجراء التقييمات وتصميم التدخالت التي ذكرت في الفصلين الثاني والثالث .وتوجد أيضًا إرشادات بشأن
رصد البرامج والمشروعات ومراجعتها داخل الحركة .وينبغي ،حيثما أمكن ،ربط رصد تدخالت التوعية
74
بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا بآليات الرصد القائمة بالمنظمة.
واستنا ًدا إلى مراجعة المخاطر وفعالية التدخل ،ينبغي تعديل تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر
أما ًنا أو تنقيحها حسب الحاجة .ويُعد هذا األمر جزءًا من عملية دورية للتقييم والتنفيذ والرصد والمراجعة،
التي ينبغي أن تتم في جميع األنشطة.
وحيثما أمكن ،ينبغي إجراء الرصد والمراجعة  -مثل التقييم والتنفيذ  -بالتشاور مع الزمالء من اإلدارات
المختلفة ومن مكونات الحركة األخرى ،باإلضافة إلى الجهات الفاعلة األخرى حيثما كان ذلك مناسبًا .ومن
شأن هذا األمر أن يساعد على تحقيق التآزر وتعظيم فوائد التدخل للسكان المستهدفين.

 3-5مؤشرات النجاح
الهدف من تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا هو زيادة القدرة على الصمود في مواجهة
التلوث باألسلحة من خالل تغيير السلوك ،وبالتالي فإن التقدم المحرز في هذا الصدد هو ما يجب قياسه.
ومن المهم أال يقاس التدخل الخاص بالتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا في مقابل المحصالت
بمفردها ،مثل عدد الدورات التدريبية التي يجري تنظيمها أو عدد النشرات الموزعة .وإنما يجب أن
يقاس النجاح من حيث مؤشرات محددة تمليها األهداف اإلنسانية األوسع نطا ًقا للمنظمة .ويجب االتفاق
على مؤشرات النجاح وأيضًا كيفية قياسها في مرحلة التخطيط وذلك باستخدام بيانات خط األساس التي تم
جمعها كجزء من التقييم.
إن انخفاض عدد الحوادث والخسائر البشرية بسبب أخطار التلوث باألسلحة هو مؤشر واضح للنجاح ويمكن
أن يكون مفي ًدا للغاية بالنسبة لكل من تخطيط تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ورصدها .ومع
ذلك ،يجب عدم المبالغة في أهمية هذا المؤشر عندما يتعلق األمر بالسكان المدنيين .ففي حاالت النزاع
وحاالت ما بعد النزاع مباشرة على سبيل المثال ،يصعب الحصول على بيانات الحوادث ،باإلضافة إلى
أنه غالبًا ما يزيد عدد الحوادث المبلغ عنها ً -
بدل من أن ينخفض  -في أثناء تدخالت التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا ،وهو ما يتعلق عادة بتحسن معدالت اإلبالغ وليس الزيادة في الحوادث الفعلية.
على غرار ذلك ،إذا استهدفت تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا المناطق التي يتحرك فيها
السكان عائدين إلى مناطق خطرة عقب انتهاء نزاع أو توقيع اتفاق سالم على سبيل المثال ،فمن المرجح
أال تكون هناك أي حوادث سابقة ،ومن ثم ،فإن أي حوادث جديدة سوف تمثل زيادة .وبالمثل ،فإن تحرك
ً
اختالل في األرقام .على أي
السكان بعي ًدا عن المناطق التي يرتفع فيها معدل الحوادث المسجلة قد يحدث
حال ،يُعد االنخفاض في الحوادث والخسائر البشرية بين موظفي الحركة والمتطوعين في أثناء العمليات
مؤشرً ا جي ًدا للنجاح ،إذ ستكون هذه اإلحصائيات موثو ًقا بها.
وترد في الملحق «ز» أمثلة على مؤشرات التأثير والنتائج والمحصالت التي يمكن استخدامها لقياس فاعلية
تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا.
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االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،دليل رصد وتقييم المشروعات /البرامج ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر ،جنيف.2011 ،
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الملحق «أ» :اإلجراء المتبع لتقييم المخاطر
الهدف
الهدف من تقييمات المخاطر هو تقييم مستوى الخطر الذي يشكله التلوث باألسلحة على موظفي الحركة
(العاملين والمتطوعين) ،وعمليات الحركة ،واألفراد والمجتمعات المحلية المتضررة بسبب أخطار األسلحة
التقليدية واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية .وتستخدم تقييمات المخاطر معلومات جرى
الحصول عليها من مرحلة جمع البيانات والتقييم (انظر الفصل الثاني) لقياس المخاطر التي تواجهها فئات
مختلفة من موظفي الحركة والمدنيين ولتحديد الفئات األكثر عرضة للخطر التي يجب أن يكون لها األولوية
في تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا .و ُتجرى تقييمات المخاطر قبل تنفيذ تدخالت التوعية
بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ،ولكن يمكن أيضًا إجراؤها في أثناء تلك التدخالت وبعدها كجزء من عملية
الرصد ،لمعرفة ما إذا كانت المخاطر قد تغيرت .وربما يكون االنخفاض في فئة المخاطر في مصفوفة تقييم
المخاطر مؤشرً ا على النجاح (انظر الفصل الخامس.)75

تنفيذ اإلجراء
بالنسبة لموظفي الحركة وعملياتها ،يمكن تنفيذ اإلجراء المتبع لتقييم المخاطر إما بشكل عام (أي ليشمل
جميع الموظفين والمتطوعين والعمليات) أو تحدي ًدا لكل فريق أو عملية .ومن المستحسن إجراء تقييم عام
للمخاطر لجميع الموظفين في البعثات والبعثات الفرعية والمكاتب اإلقليمية ،إلى جانب تقييمات محددة
للمخاطر ،للموظفين والعمليات الذين من المحتمل تعرضهم ألخطار التلوث باألسلحة .وفيما يتعلق بالمدنيين
المتضررين بسبب التلوث باألسلحة ،يمكن تنفيذ إجراء تقييم المخاطر بشكل عام ،ليشمل جميع من يعيشون
في المناطق الخطرة ،وبشكل محدد ،للمجتمعات المحلية في مناطق معينة ولفئات اجتماعية واقتصادية
مختلفة (مصنفة حسب النوع والعمر).

تقييم مخاطر التلوث باألسلحة

تتوقف المخاطر المرتبطة بوضع خطير معين على عنصرينً :
أول ،درجة شدة الضرر الذي قد ينجم عن
الخطر ،وثانيًا ،احتمال وقوع حادثة تسبب ذلك الضرر بالفعل .ويتوقف هذا االحتمال بدوره على مجموعة
من العوامل هي :التعرض للخطر ،تكرار وقوع حدث خطير ،والطرق الممكنة لتجنب الضرر أو الحد
منه .ويوضح الشكل  5أدناه عناصر المخاطر.

المخاطر المتعلقة بالخطر قيد النظر

هي دالة تتكون من

75

76

درجة شدة الضرر الذي يمكن أن ينجم عن
الخطر قيد النظر

الشكل  :5عناصر المخاطر

احتمال حدوث ذلك الضرر

التعرض لوضع خطير
و
وقوع حدث خطير
إمكانية تجنب الضرر
أو الحد منه
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الحظ أن هذه المبادئ التوجيهية ال تشير إال إلى تقييم أخطار األسلحة التقليدية واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.
وهي ال تنطبق على أي مخاطر أو تهديدات أخرى تتعرض لها المنظمة ،وقد ُتدرج في تقييم للمخاطر األمنية أوسع نطا ًقا على مستوى
المنظمة ككل.
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واللجنة الكهروتقنية الدولية ،دليل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس /اللجنة الكهروتقنية الدولية
 ،)E( 2014:51جوانب السالمة  -مبادئ توجيهية إلدراجها في المعايير ،المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واللجنة الكهروتقنية
الدولية ،جنيف.2014 ،
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يشمل تقييم أخطار التلوث باألسلحة مرحلتين هما:
.1تحديد أخطار األسلحة التقليدية أو األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ودرجة شدتها
المحتملة على:
 موظفي الحركة. العمليات. السكان المدنيين..2تقييم احتمال وقوع الحادثة (بالنظر إلى ما هو معروف عن تعرض الموظفين والعمليات والسكان
المدنيين للخطر).
والوضع األمثل إلجراء التقييمات هو إجراؤها بالتعاون مع الزمالء اآلخرين والجهات المعنية األخرى
بغية ضمان أخذ جميع العوامل المؤثرة المعروفة في االعتبار .ويضمن هذا األمر دقة التقييم قدر اإلمكان.

تقييم شدة التأثير المحتملة
يعتمد تقييم شدة التأثير على:
• طبيعة الخطر.
• البيئة التي يوجد فيها (مثل المناطق الحضرية مقابل المناطق الريفية ،وحالة النزاع مقابل مرحلة ما
بعد النزاع).
من الممكن تحديد درجة شدة التأثير المحتملة لحادثة أو حدث خطير باستخدام معايير درجات التقييم المحددة
مسب ًقا ،والتي تتراوح من «كارثية» إلى «ال ُتذكر» كما هو موضح أدناه.
معايير
درجات تقييم
التأثير

ال ُتذكر

متوسطة

كبيرة

شديدة

كارثية

موظفو
الحركة

إصابات طفيفة
ال تتطلب أي
مساعدة طبية

إصابات تتطلب
رعاية إكلينيكية

إصابات تتطلب
رعاية فورية
قبل الذهاب
إلى المستشفى
ورعاية إكلينيكية

إصابات تتطلب
رعاية فورية
قبل الذهاب
إلى المستشفى
ورعاية إكلينيكية
لمدة طويلة

إصابات تغير
مجرى الحياة أو
حدوث وفيات

عمليات
الحركة

ال يوجد تأثير
على العمليات

استمرار
العمليات مع
اتخاذ مزيد
من إجراءات
التخفيف من
المخاطر

قصر العمليات
والموظفين على
ما هو ضروري
فقط

ال يمكن
استمرار
العمليات ،ووقف
جميع التحركات

وقف العمليات
وإجالء
الموظفين

السكان
المدنيون

إصابات طفيفة
ال تتطلب أي
مساعدة طبية

إصابات تتطلب
عالجً ا على
المستوى المحلي

إصابات تتطلب
رعاية إكلينيكية
دون إحداث
إعاقة طويلة
األجل

إصابات خطيرة
تتطلب رعاية
إكلينيكية وإعادة
تأهيل لمدة
طويلة

خسائر في
األرواح /وفيات
جماعية ،تفوق
القدرات الطبية
المحلية

الشكل  :6أمثلة على معايير تقييم التأثير على موظفي الحركة وعملياتها ،والسكان المدنيين
قبل أن يمكن تحديد مدى شدة التأثير المحتملة ،يجب تقييم حالة التلوث باألسلحة ،كما هو موضح في الفصل
الثاني .ومن المستحسن أن يتم ذلك بالتعاون مع فني مختص في األسلحة التقليدية أو األخطار الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية .ويمكن أن توفر السلطة المعنية أو وحدة التلوث باألسلحة التابعة للجنة
الدولية مثل هؤالء المتخصصين من أجل دعم أي بعثة أو جمعية وطنية عند االقتضاء وعند الطلب.
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تقييم احتمال وقوع حدث ينطوي على مخاطر
حالما يتم تحديد األخطار وتقييم شدتها المحتملة ،ينبغي قياس احتمال وقوع الضرر .ويمكن تصنيف
احتمال وقوع حادثة (أو حدث) معين ينطوي على مخاطر على أنه« :غير محتمل إلى حد كبير» ،و«غير
محتمل» ،و«ممكن» ،و«محتمل» ،و«محتمل ج ًدا» .وسيتم تقييمه على أساس ما يلي:
• تعرض السكان للخطر (هل توجد أي أعمال عدائية؟ أو هل هناك معرفة بوجود أخطار بسبب عوامل
كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية ،أو أسلحة تقليدية؟ وهل هناك مزاعم أنه جرى استخدام
أسلحة تقليدية أو عوامل كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية؟ وهل ُتدار المرافق الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ومخازن األسلحة التقليدية جي ًدا؟ وهل هناك عالمات مادية على
األرض؟).
• تواتر الحوادث بسبب التلوث باألسلحة (على سبيل المثال هل هناك أي حوادث أو خسائر مؤكدة في
األرواح؟).
• السبل الممكنة المتاحة للسكان لتجنب الضرر أو الحد منه (مستوى معرفتهم بالمخاطر والسلوك اآلمن
الواجب اتباعه ،وموقفهم إزاء المخاطر ونحو فوائد التصرف بأمان ،وسلوكهم الفعلي في البيئات
الملوثة باألسلحة ،وقدرتهم على تجنب الضرر أو الحد منه من خالل اتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من
المخاطر ،مثل بناء المالجئ وإيجاد طرق أو أنشطة بديلة مدرة للدخل).
وينبغي أيضًا الحصول على المعلومات الالزمة لقياس االحتمال خالل مرحلة التقييم الموضحة في الفصل
الثاني .وستستند إلى تحليل كل من بيانات الحوادث ،من أجل فهم تواتر الحوادث ،وتقييم مدى تعرض
الموظفين والعمليات والسكان المدنيين المتضررين لخطر التلوث باألسلحة في ضوء المعارف والمواقف
والسلوكيات القائمة .ومن المستحسن تحديد درجات التقييم بالتعاون مع الموظفين والمجتمعات المحلية
المتضررة نفسها ،وكذلك مع الزمالء اآلخرين والجهات المعنية األخرى الذين شاركوا في عملية التقييم.

تقييم المخاطر وتحديد فئة المخاطر
تصف الخطوتان السابقتان كيفية تقييم احتمال حدوث الخطر وشدته .ثم يوضع هذان العامالن في مصفوفة
تقييم المخاطر لتحديد فئة المخاطر ،التي تتراوح من «مرتفع» إلى «منخفض».
ليس كل األشخاص متساوين في التعرض ألخطار التلوث باألسلحة .وينبغي أن يبين التحليل الدقيق
لألعداد المتاحة للضحايا ،إلى جانب المعلومات التي تم جمعها خالل مرحلة التقييم عن المعارف والمواقف
والممارسات ،من هم األكثر عرضة لمخاطر التلوث باألسلحة .وهذه هي الطريقة التي يمكن بها تحديد
الفئات المستهدفة.
ومن خالل عملية تقييم المخاطر هذه ،يمكن وضع الفئات المستهدفة المختلفة في مصفوفة تقييم المخاطر .ومن
الممكن بعد ذلك استخدام النتائج لتحديد أولويات أنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا باإلضافة
إلى أنشطة التخفيف من المخاطر األخرى عند الضرورة.
من المستحسن إجراء تقييمات عامة للمخاطر لجميع موظفي الحركة وعملياتها ،باإلضافة إلى تقييمات
منفصلة للعمليات أو مجموعات الموظفين والمتطوعين الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر من
غيرهم .وبالمثل ،فإنه يُنصح بإجراء تقييمات للمخاطر للفئات الفرعية من السكان المدنيين ،مقسمة حسب
المنطقة الجغرافية والنوع االجتماعي والعمر والمهنة وما إلى ذلك .ومن خالل تقييم هذه الفئات كل على
حدة ووضعها في المصفوفة ،يمكن تحديد األشخاص األكثر عرضة للخطر بوضوح وبسرعة ،وإعطاؤهم
األولوية في أنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا وغيرها من تدابير التخفيف من المخاطر.
المصفوفات الثالث التالية لتقييم المخاطر هي لموظفي الحركة وعملياتها والسكان المدنيين .وتتعلق جميعها
بأخطار األسلحة التقليدية واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.
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مصفوفة تقييم المخاطر 1
تقييم مخاطر التلوث باألسلحة على موظفي الحركة والمتطوعين
االحتمال
المخاطر على موظفي الحركة والمتطوعين

محتملة

محتملة
جدًا

شدة التأثير (العواقب)

غير محتملة
إلى حد كبير

غير
محتملة

ممكنة

 5هـ

كارثية

إصابات تغير مجرى الحياة ،أو
وفيات

5أ

5ب

5ج

5د

شديدة

إصابات تتطلب رعاية إكلينيكية
فورية قبل الذهاب إلى المستشفى
ولمدة طويلة

4أ

4ب

4ج

4د

 4هـ

كبيرة

إصابات تتطلب رعاية فورية قبل
الذهاب إلى المستشفى ورعاية
إكلينيكية

3أ

3ب

3ج

3د

 3هـ

متوسطة

إصابات تتطلب رعاية إكلينيكية

2أ

2ب

2ج

2د

 2هـ

ال تذكر

إصابات طفيفة ال تتطلب أي
مساعدة طبية

1أ

1ب

1ج

1د

 1هـ

مصفوفة تقييم المخاطر 2
تقييم مخاطر التلوث باألسلحة على عمليات الحركة
االحتمال
المخاطر على عمليات الحركة

شدة التأثير (العواقب)

غير محتملة
إلى حد كبير

غير
محتملة

ممكنة

محتملة

محتملة
جدًا

كارثية

وقف العمليات وإجالء الموظفين

5أ

5ب

5ج

5د

 5هـ

شديدة

ال يمكن استمرار العمليات ،ووقف
جميع التحركات

4أ

4ب

4ج

4د

 4هـ

كبيرة

قصر العمليات والموظفين على ما
هو ضروري فقط

3أ

3ب

3ج

3د

 3هـ

متوسطة

استمرار العمليات مع اتخاذ مزيد
من تدابير التخفيف من المخاطر

2أ

2ب

2ج

2د

 2هـ

ال ُتذكر

ال يوجد تأثير على العمليات

1أ

1ب

1ج

1د

 1هـ
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مصفوفة تقييم المخاطر 3
تقييم مخاطر التلوث باألسلحة على السكان المدنيين
االحتمال

المخاطر على السكان المدنيين
غير محتملة
إلى حد كبير

شدة التأثير (العواقب)

كارثية

خسائر في األرواح /وفيات
جماعية ،تفوق القدرات الطبية
المحلية

5أ

شديدة

غير
محتملة

5ب

ممكنة

5ج

محتملة

5د

محتملة
جدًا

 5هـ

إصابات خطيرة تتطلب رعاية
إكلينيكية وعملية إعادة تأهيل لمدة
طويلة

4أ

4ب

4ج

4د

 4هـ

كبيرة

إصابات تتطلب رعاية إكلينيكية
دون إحداث إعاقة لمدة طويلة

3أ

3ب

3ج

3د

 3هـ

متوسطة

إصابات تتطلب عالجً ا على
المستوى المحلي

2أ

2ب

2ج

2د

 2هـ

ال ُتذكر

إصابات طفيفة ال تتطلب أي
مساعدة طبية

1أ

1ب

1ج

1د

 1هـ

التشاور بشأن فئة المخاطر واالتفاق عليها لتحديد األشخاص المستهدفين
الذين لهم األولوية
بتوافر جميع المعلومات التي تم جمعها في أثناء التقييم ،من المستحسن مناقشتها مع الزمالء و /أو
الجهات المعنية األخرى الم ّ
ُطلعين وغير المتحيزين في الوقت ذاته ،واالتفاق على تصنيف المخاطر في
مصفوفة تقييم المخاطر ،وعلى األشخاص المستهدفين الذين لهم األولوية واألنشطة ذات األولوية التي
يتعين تنفذيها .وهذا أمر بالغ األهمية إذا كانت األنشطة األخرى للتخفيف من المخاطر التي تهدف إلى
الترويج لسلوك أكثر أما ًنا ستشمل عد ًدا من اإلدارات أو المنظمات األخرى ،حيث ستكون مشاركتها
ضرورية لتنفيذ استجابة متكاملة بشكل مالئم.
تتمثل المرحلة التالية في تحديد أنشطة «التعامل» مع المخاطر ووضع أولوياتها وتخطيطها (على النحو
الوارد في الفصل األول والموضح بالتفصيل في الفصلين الثالث والرابع) بحيث يمكن نقل الفئات المستهدفة
في النهاية إلى فئة مخاطر أقل في مصفوفة تقييم المخاطر.
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الملحق «ب» :المصطلحات والتعريفات
الذخائر المتفجرة المتروكة ) :Abandoned explosive ordnance (AXOهي الذخائر
المتفجرة التي لم ُتستخدم أثناء نزاع مسلح ،أو التي تم تركها أو إلقاؤها من قبل طرف من أطراف النزاع
المسلح ،والتي لم تعد تحت سيطرة الطرف الذي تركها خلفه أو ألقاها .والذخائر المتفجرة المتروكة قد تكون
أو ال تكون قد تكون أو ال تكون مُعدّة أو مسلّحة أو مهيأة لالستخدام 77.ويشير المصطلح إلى الذخائر من
األسلحة التقليدية واألسلحة غير التقليدية.
حادث  :Accidentهو حدث غير مرغوب فيه يؤدي إلى ضرر.

78

الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية  :CBRNيشير إلى العوامل الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية .وألغراض هذه المبادئ التوجيهية ،تشمل العوامل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية المواد الخطرة في شكل مواد كيميائية تكسينية ،أو المواد البيولوجية مثل الفيروسات والبكتيريا
والتكسينات أو الكائنات الدقيقة األخرى ،والمواد اإلشعاعية أو النووية.
اتفاقية األسلحة التقليدية ( CCWاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها
مفرطة الضرر أو عشوائية األثر لعام  :)1980هي إحدى المعاهدات الرئيسية للقانون الدولي اإلنساني
التي تنظم استعمال األسلحة التقليدية بغية تقليل آثارها العشوائية إلى أدنى حد ممكن .ولالتفاقية خمسة
«بروتوكوالت» ،يتعلق اثنان منها بإجراءات مكافحة األلغام .ويتناول البروتوكول الثاني المعدل (المعتمد
في عام  )1996األلغام األرضية واألشراك والنبائط األخرى ،ويسعى البروتوكول الخامس (الذي اع ُتمد
79
في عام  )2003إلى معالجة مشكلة مخلفات الحرب القابلة لالنفجار.
الذخائر أو المواد المتفجرة ) :Explosive Ordnance (EOتشير إلى كل الذخائر التي تحتوي
على متفجرات ،أو مواد نووية انشطارية أو اندماجية أو عوامل بيولوجية أو كيميائية .ويشمل ذلك
القنابل والرؤوس الحربية والصواريخ الموجهة الباليستية وذخائر المدفعية والهاون والصواريخ وذخيرة
األسلحة الصغيرة ،وجميع األلغام والطوربيدات وقنابل األعماق ،والمواد الحرارية ،والعناقيد والموزعات،
واألدوات المفعَّلة بواسطة خراطيش ودوافع ،واألدوات الكهربائية المتفجرة ،والعبوات الناسفة يدوية
80
الصنع ،وجميع األغراض المماثلة أو ذات الصلة أو المكونات ذات الطبيعة التفجيرية.
التخلص من الذخائر المتفجرة ) :Explosive Ordnance Disposal (EODيشمل الكشف عن
الذخائر المتفجرة ،وتحديدها ،وتقييمها ،وإبطال مفعولها ،وإزالتها و /أو التخلص منها.
مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ) :Explosive remnants of war (ERWالذخائر غير
المنفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة .وتشمل الذخائر التقليدية (اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة
تقليدية معينة ،البروتوكول الخامس) 81وذخائر من أسلحة غير تقليدية /أسلحة الدمار الشامل.
الضرر  :Harmاإلصابات الجسدية أو األضرار التي لحقت بصحة الناس ،أو األضرار التي لحقت
82
بالممتلكات أو البيئة.

77

األمم المتحدة ،المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  ،04.10قاموس بالمصطلحات والتعريفات واالختصارات لألعمال المتعلقة
باأللغام ،الطبعة الثانية ،األمم المتحدة ،نيويورك.2013 ،

78

المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واللجنة الكهروتقنية الدولية ،دليل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس /اللجنة الكهروتقنية الدولية
 ،)E( 2014:51جوانب السالمة  -مبادئ توجيهية إلدراجها في المعايير ،المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واللجنة الكهروتقنية
الدولية ،جنيف.2014 ،

79
80
81
82
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الخطر « :Hazardمصدر خطر» و«مصدر محتمل لألذى» 83.فيما يتعلق بالتلوث باألسلحة ،يشير
الخطر إلى نوع األسلحة الموجودة أو عددها ،بما في ذلك مدى وجود أحد العوامل الكيميائية والبيولوجية
84
واإلشعاعية والنووية في البيئة.
حدث خطير  :Hazardous Eventحدث تسبب أو يمكن أن يتسبب في ضرر .ويشار إليه أحيا ًنا بأنه
حادثة أو حادث 85.وتستخدم هذه المبادئ التوجيهية مصطلحي حادثة وحدث.
وضع َخطِ ر  :Hazardous Situationالظروف التي يتعرض بها الناس أو الممتلكات أو البيئة
86
لخطر واحد أو أكثر.
التأثير  :Impactالعواقب أو النتيجة لحادثة ويتم النظر فيها من حيث تأثيرها على الموظفين واستمرارية
العمليات والسكان المدنيين.
عبوة ناسفة يدوية الصنع ) :Improvised Explosive Device (IEDجهاز يوضع أو يصنع
بأسلوب ارتجالي ،ويضم مواد متفجرة ومواد مدمرة وقاتلة وضارة وحارقة ومركبات متفجرة أو مواد
كيميائية صممت للتدمير أو التشويه أو صرف االنتباه أو اإلنهاك .وقد تشمل مواد عسكرية ،ولكنها ُتصنع
87
عادة من مكونات غير عسكرية.
حادثة  :Incidentحدث قد ينشأ عنه حادث أو من المحتمل أن يؤدي إلى حادث .ويُشار إليها أحيا ًنا
بـ«حدث خطير».
األعمال المتعلقة باأللغام ( :Mine Action )2009األنشطة التي تهدف إلى التخفيف من األثر
االجتماعي واالقتصادي والبيئي لأللغام ،ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار بما في ذلك الذخائر الصغيرة
88
غير المنفجرة.
التوعية بمخاطر األلغام ) :Mine Risk Education (MREاألنشطة التي تسعى للحد من خطر
الموت أو اإلصابة بسبب األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار (بما فيها الذخائر الصغيرة غير المنفجرة)
من خالل زيادة الوعي والترويج للسلوك اآلمن .وهي تتضمن تبادل المعلومات مع المجتمعات المحلية
المعرضة للخطر ،وإيصال رسائل السالمة للفئات المستهدفة ،ودعم األنشطة في مجاالت إدارة المخاطر
89
التي يتعرض لها المجتمع المحلي والمشاركة في األعمال المتعلقة باأللغام.
الحظ أن زيادة الوعي بالمخاطر والترويج لسلوك أكثر أما ًنا في سياق التلوث الناجم عن األلغام األرضية
ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار يُعرف على نحو أكبر باسم «التوعية بمخاطر األلغام» وهو موضوع
معيار دولي 90.وفي حين تلتزم هذه المبادئ التوجيهية بهذا المعيار ،فإنها تستخدم مصطلح «التوعية
بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا» بدالً من «التوعية بمخاطر األلغام» ،نظرً ا ألنها تتعامل مع نطاق أوسع
بكثير من التلوث باألسلحة وليس مجرد األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار .وهي في الواقع تشمل
األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية وكذلك استخدام األسلحة في حاالت النزاع وحاالت
العنف األخرى .ويشير مصطلح «التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا» بوضوح أيضًا إلى أن النهج
المتبع ينطوي على أكثر من مجرد التوعية :فمصطلح «السلوك األكثر أما ًنا» يعني الترويج لسلوك أكثر
أما ًنا وتيسير اتباعه من خالل أنشطة الحماية والمساعدة والوقاية والتعاون األخرى باستخدام النهج الشامل.
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المرجع نفسه.
األمم المتحدة ،المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ،12-10 ،التوعية بمخاطر األلغام /مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ،الطبعة
الثانية ،األمم المتحدة ،نيويورك 1 ،نيسان /أبريل ( ،2010التعديل  ،2حزيران /يونيو  .)2013يرافق هذه الوثيقة سلسلة من 12
ً
دليل إرشاديًا ألفضل الممارسات لبرامج التوعية بمخاطر األلغام ومشاريعها.
المرجع نفسه.
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حاالت العنف األخرى ) :Other Situations of Violence (OSVليست مفهومًا محد ًدا قانونيًا،
ولكن اللجنة الدولية تستخدم هذا المصطلح لوصف أي حالة من حاالت العنف ال تصل إلى حد النزاع
المسلح الذي ينطبق القانون الدولي اإلنساني في حالة تجاوزه .وحاالت العنف األخرى هي حاالت عنف
جماعي ال تصل إلى حد النزاع المسلح على الرغم مما لها من عواقب إنسانية كبيرة .وتشمل حاالت العنف
األخرى االضطرابات الداخلية والتوترات الداخلية ،واألشكال األخرى للعنف الطائفي حتى عندما ال يكون
هذا العنف شدي ًدا مثل التوترات الداخلية.
القدرة على الصمود  :Resilienceهي شكل من أشكال القدرة .وفي االستخدام الشائع ،ترتبط القدرة
على الصمود عادة بقدرة األنظمة (والناس) على االستجابة الفعالة والتكيف مع الظروف المتغيرة وتنمية
المهارات والقدرات والسلوكيات واإلجراءات للتعامل مع الشدائد .ومن ثم ،يمكن وصف «القدرة على
الصمود» بأنها عملية تكيف قبل وقوع حدث ذي آثار ضارة وفي أثنائه وبعد انتهائه .وفي إطار الحركة،
ُتعرَّ ف القدرة على الصمود بأنها «قدرة األفراد أو المجتمعات أو المنظمات أو البلدان المعرضة للكوارث
واألزمات وأوجه الضعف الكامنة فيها على استشراف آثار الصدمات والتوترات والتعامل معها والتعافي
91
منها دون التضحية بآفاقها على المدى الطويل».
المخاطر  :Riskمزيج من احتمال وقوع ضرر ،وحدَّة هذا الضرر.

92

إدارة المخاطر  :Risk Managementتتضمن دورة تحديد السياق ،وتحديد المخاطر وتقييمها ،والتعامل
مع المخاطر (أو في حالة التلوث باألسلحة« ،التخفيف» من المخاطر عن طريق تقليل شدة التأثير و /أو
احتمال حدوثه) ،ورصد المخاطر وتدابير تخفيف المخاطر ومراجعتها ،وتكييف تدابير التخفيف من المخاطر.
آمن  :Safeهي حالة الحماية من األخطار المعروفة التي من المحتمل أن تسبب الضرر.

93

السلوك األكثر أما ًنا  :Safer Behaviourالسلوك الذي يحمي بشكل أفضل شخصًا أو مجموعة من
األشخاص في مجتمع محلي أو منظمة من أخطار معروفة يُحتمل أن تسبب ضررً ا.
التهديد  :Threatمصدر الخطر الذي يجمع بين المخاطر ونيات المستخدم (مثل استخدام األسلحة
94
التقليدية أو أحد األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية مع نيات عدوانية أو عنيفة).
ويرجى مالحظة أن هذه المبادئ التوجيهية تستخدم كلمة «خطر» وليس «تهديد» ،إذ إنها مستخدمة على
االفتراض األساسي بأن موظفي الحركة والمتطوعين والسكان المدنيين ال يتم استهدافهم عم ًدا باألسلحة
التقليدية أو األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،وأنهم ضحايا غير مقصودين للنزاع
أو حاالت العنف األخرى .وعندما تكون هناك نية معروفة الستخدام األسلحة أو األخطار الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية في أعمال العدوان أو العنف (أي تهديد) ،فإن هذه المبادئ التوجيهية يجب
استكمالها بالمبادئ التوجيهية األمنية المناسبة للمنظمة.
التعرض للخطر  :Vulnerabilityهو الصفة المتأصلة في شيء ما أو شخص ما التي تجعله عرضة
لمخاطر يمكن أن تؤدي إلى وقوع حادثة 95.ويمكن الحد من التعرض لخطر التلوث باألسلحة عن طريق
تغيير هذه الصفة المتأصلة (والقابلية للتعرض للخطر) ،مما يقلل احتمال وقوع حادثة وشدة تأثيرها .وبالتالي،
فإن تقليل التعرض لخطر التلوث باألسلحة يقلل في نهاية المطاف من الخسائر في صفوف موظفي الحركة
والسكان المدنيين .ويرجى العلم بأن الغرض األساسي من أنشطة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا
هو تغيير الصفة المتأصلة لدى شخص أو مجتمع محلي أو منظمة لجعلها أقل عرضة للمخاطر.
الذخائر غير المنفجرة ) :Unexploded Ordnance (UXOذخائر قابلة لالنفجار تم تحضيرها
وتزويدها بالفتيل وتعبئتها أو بشكل آخر تم إعدادها لالستخدام أو استخدمت .ويمكن أن تكون قد أطلقت أو
96
أسقطت أو قذفت لكنها لم تنفجر إما لوجود خلل أو بسبب تصميمها أو ألي سبب آخر.
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التلوث باألسلحة  :Weapon Contaminationيشير هذا المصطلح إلى التلوث الناجم عن أخطار
األسلحة التقليدية واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية .وهناك مجموعة متنوعة من
األخطار التي تشكل مصدر قلق مباشرً ا للحركة ،منها األسلحة التقليدية واألسلحة غير التقليدية (الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية) ،وإطالق العوامل الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية غير المرتبطة
باألسلحة غير التقليدية إما بشكل عارض أو مُتعمَّد .وفي هذه المبادئ التوجيهية ،يُشار إلى هذه األخطار
مجتمعة بعبارة «أخطار التلوث باألسلحة»( .أو أخطار األسلحة التقليدية واألخطار الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية).
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الملحق «ج»:نظرة عامة على أخطار
األسلحة التقليدية واألخطار
الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية
هناك مجموعة متنوعة من أخطار التلوث باألسلحة التي تمثل مصدر قلق مباشرً ا لموظفي الحركة .وتتمثل
أخطار األسلحة التقليدية التي يُرجح مواجهتها في :أسلحة الطاقة الحركية ،واألسلحة المتفجرة المستخدمة
في النزاعات ،ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار (الذخائر غير المنفجرة والمتروكة) ،واأللغام األرضية،
والعبوات الناسفة يدوية الصنع ،والمخزونات ومخازن الذخيرة التي تدار على نحو سيئ.
وتشمل األخطار المتعلقة بإطالق عوامل غير تقليدية التي تشكل أكبر المخاطر على موظفي الحركة:
غازات األعصاب (مثل غاز السارين) ،والتلوث العرضي بسبب العوامل الكيميائية التي تنتقل من المرضى
إلى العاملين في المجال الطبي ،والمواد الكيميائية الصناعية التكسينية (سواء أُطلقت عن عمد أو عن غير
عمد) ،والنشاط اإلشعاعي (سواء أُطلق عن عمد أو عن غير عمد).
فيما يلي وصف أساسي لبعض أنواع األسلحة والعوامل األكثر شيوعًا التي يمكن مواجهتها.

األسلحة التقليدية
 .1األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة
يشير مصطلح «األسلحة الصغيرة» إلى البنادق الهجومية ،والبنادق اآللية ،والقنابل اليدوية وغيرها من
األسلحة العسكرية المصممة ليحملها الفرد المقاتل ويستخدمها .ويشمل التعريف أيضًا األسلحة النارية
المتاحة بشكل تجاري مثل المسدسات وبنادق الصيد .ويشير مصطلح «األسلحة الخفيفة» إلى األسلحة
المحمولة المصممة الستخدام شخص واحد أو عدة أشخاص يعملون معًا ،مثل المدافع الرشاشة الثقيلة،
وقاذفات القنابل المحمولة على مركبات ،والمدافع المحمولة المضادة للطائرات ،والمدافع المحمولة المضادة
للدبابات ،وقاذفات الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات ،ومدافع الهاون .وتشمل الذخيرة المستخدمة في
األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة الخراطيش ،والقذائف ،والمقذوفات ،والصواريخ ،والقنابل ،والمقذوفات
األخرى.
وتشكل األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة خطرً ا على موظفي الحركة والمدنيين في أثناء النزاعات
وحاالت العنف األخرى .وتتمثل المخاطر الرئيسية في أن يجدوا أنفسهم وسط تبادل إطالق النار أو أن
يتعرضوا لإلصابة برصاص طائش.
باإلضافة إلى ذلك ،تشكل األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة ،باإلضافة إلى ذخائرها ،خطرً ا في حاالت ما
بعد انتهاء النزاع لعدة أسباب متنوعة .فعلى الرغم من أنه يتم عادة نزع سالح المقاتلين السابقين والتخلص
من األسلحة الفائضة ،تظل أعداد كبيرة من األسلحة في كثير من األحيان في حوزة المقاتلين السابقين
والمدنيين وكذلك في مخابئ األسلحة المهجورة .وغالبًا ما يتم الحصول عليها أو االحتفاظ بها ألغراض
الحماية والدفاع عن النفس عند تفشي حاالت الجريمة .وقد ينتهي األمر بها إلى السوق السوداء ومن ثم
يسهل الحصول عليها ألغراض إجرامية أو سياسية .وتعاني العديد من البيئات في مرحلة ما بعد النزاع من
مستويات عالية من العنف المسلح الذي يُن ّفذ باستخدام األسلحة الصغيرة التي يسهل الحصول عليها .ومن
الشائع وقوع حوادث تتضمن األسلحة الصغيرة والذخائر ،على سبيل المثال بسبب العبث بها ،أو اإلطالق
العرضي ،أو إطالق النار كمظهر من مظاهر االحتفال في بعض المناطق .ويمكن أن تكون ذخيرة األسلحة
الصغيرة جذابة لألطفال على وجه الخصوص ،الذين قد يفجرونها عن طريق الطرق على قاعدتها ،أو
إلقائها في النار ،أو فصل الطلقات عن أغلفتها الستخراج الحشوات الدافعة .ومن الممكن أن تسبب كل هذه
السلوكيات الموت أو اإلصابة.

		تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التلوث باألسلحة من خالل تغيير السلوك

70

 .2مخلفات الحرب القابلة لالنفجار
تتكون مخلفات الحرب القابلة لالنفجار من كل من الذخائر غير المنفجرة ،التي تم إطالقها أو إسقاطها
ً
مخططا ،والذخائر المتفجرة المتروكة ،التي تركها المقاتلون بسبب صعوبة نقلها
ولكنها لم تنفجر كما كان
أو نسيانها أو أنها ُتركت في خضم المعركة.
و ُتعد الذخائر غير المنفجرة هي النتيجة غير المقصودة الستخدام منظومات األسلحة ً
بدل من تكتيك متعمد
مثل زرع األلغام .وقد تشمل أسباب عدم انفجارها عيوب التصنيع ،وسوء التخزين ،واستخدام ذخيرة
قديمة ،وعدم ضبط الصمامات بشكل صحيح ،والخطأ في إجراءات اإلطالق ،والطقس ،وعدم صالبة
التضاريس أو عدم مالءمة تصميم الذخائر للتضاريس.
يقدم القسم التالي لمحة عامة عن الفئات الرئيسية لمخلفات الحرب القابلة لالنفجار .ومن المهم تذكر أن
أنظمة األسلحة والمتفجرات وأنظمة التوصيل الجديدة يجري تطويرها باستمرار ،خاصة بعد أن تغيرت
المتطلبات التكتيكية التقليدية من سيناريو «الحرب الصناعية» األكثر تقليدية إلى االشتباكات األصغر حجمًا
واألقل تقليدية ،أو «الحرب بين الناس».
أ .الصمامات
الصمامات هي العنصر األول في سلسلة التفجير ،وهو تسلسل األحداث التي تبلغ ذروتها بانفجار الذخائر
أو األلغام األرضية .وتطلق الصمامات عملية التفجير في المتفجرات .على سبيل المثال ،يشعل اللهب
الصمام ،مما يفجر المادة المتفجرة األولية أو األساسية ،والتي بدورها تؤدي إلى إشعال مادة ثانوية شديدة
االنفجار وتؤدي إلى انفجارها .وللصمامات عدة أشكال وأحجام مختلفة ،ويمكن أن توجد في الجزء
األمامي أو الخلفي من الذخيرة ولها آليات تفجير مختلفة .وغالبًا ما توجد في مناطق المعارك ويمكن
أن تشكل تهدي ًدا خطيرً ا في حالة التعامل معها .وتمثل بعض أنواع الصمامات تهدي ًدا لألطفال على وجه
الخصوص ،الذين يلتقطونها عن طريق الخطأ أحيا ًنا ظ ًنا منهم أنها أقالم أو أشياء من هذا القبيل.
ب .القنابل
القنابل اليدوية والقنابل التي تطلق بواسطة البنادق يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة في مرحلة ما بعد
النزاع .والقنابل اليدوية هي أجهزة بسيطة ،وتشمل آثارها التحول إلى شظايا (لألغراض المضادة
لألفراد) ،والدخان ،واإلضاءة ،وتأثير (صدمة) االنفجار .وهي تتكون عادة من جسم رئيسي وصمام
تفجير وجهاز أمان يثبت في مكانه باستخدام مسمار .وعادة ما ُتترك في مناطق المعارك السابقة وغالبًا
ما تكون جذابة لألطفال .وهي تستخدم أيضًا ألغراض السطو أو االنتقام أو االبتزاز .وتطلق القنابل
بواسطة البنادق ،كما يوحي االسم ،من قاذف للقنابل مثبت على بندقية .وبسبب آلية التفجير الفريدة في
هذا النوع من القنابل ،يمكن أن تكون القنابل غير المنفجرة حساسة للغاية إذا تم العبث بها.
ج .مدافع الهاون
ُتعد مدافع الهاون سالحً ا شائعًا ويمكن أن يوجد في العديد من حاالت النزاع .وهي تطلق «قذائف
الهاون» على مدى قصير نسبيًا وعادة ما تكون محمولة .وتحتوي قذائف الهاون األكثر استخدامًا على
مادة شديدة االنفجار أو تنتج وهجً ا أو دخا ًنا .ويثبت صمام التفجير في مقدمة القذيفة ويجب الضرب
على المقدمة إلحداث االنفجار .وقذائف الهاون مصدر ﻟﻠﻤﻌﺎدن اﻟﺨﺮدة وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ السكان في بعض
األحيان كثقل موازن في اآلبار أو المطارق .وإذا جرى تثبيت صمام التفجير فيها ،فإنها تكون أكثر
خطورة .وتكون قذائف الهاون التي بدون صمام التفجير آمنة نسبيًا ما لم تكن هناك محاوالت الستخراج
محتوياتها المتفجرة أو أغلفتها المعدنية.
د .المقذوفات
ُتطلق المقذوفات من أسلحة الرمي المباشر مثل مدافع الدبابات أو أسلحة الرمي غير المباشر مثل
المدفعية .وقد تحتوي المقذوفات على مواد شديدة االنفجار أو ذخائر عنقودية ،أو تنتج وهجً ا ،أو تطلق
دخا ًنا ،أو قد تطلق مواد كيميائية ضارة في حاالت نادرة .وتصنع مكونات العديد من أنواع المقذوفات
من معادن عالية القيمة ،بما في ذلك كربيد التنغستن والنحاس ،والذي يستخدم إلغالق الفراغ بين
ماسورة القاذف والقذيفة ويعرف باسم «طوق القذيفة» .وفي حاالت ما بعد النزاع ،من النادر رؤية
قذيفة مستعملة ال تزال قطعة الطوق فيها سليمة ،ألنها عادة ما تكون أول ما ينقب عنه في حطام ساحة
المعركة.
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هـ -الصواريخ
الصاروخ هو جهاز متفجر يحتوي على وسيلة الدفع الخاصة به وشحنة متفجرة .وفي حالة إطالق
صاروخ لكنه لم ينفجر ،عادة ما يحدث تكسر في جسم الصاروخ عند االرتطام ،ويشمل الحطام الرأس
الحربي والصمام ،وربما ،جهاز الدفع غير المحترق .وغالبًا ما يتم إطالق وابل من الصواريخ وهي
مصممة لتغطي منطقة محددة .وهناك عدد من األسماء لمثل هذه األنظمة ،مثل منظومات الصواريخ
متعددة اإلطالق ،وكاتيوشا (التي تحمل اسم المنظومة السوفييتية الشهيرة التي استخدمت في الحرب
العالمية الثانية) .ويمكن أن تحتوي الرؤوس الحربية للصواريخ على مواد شديدة االنفجار أو ذخائر
عنقودية ،أو يمكن أن تتحول إلى شظايا .وبغض النظر عن الرأس الحربي نفسه ،يمكن أن يشكل محرك
صاروخي لم يتم إطالقه أو ال يعمل خطرً ا على المدنيين.
و -قنابل الطائرات
القنابل التي ُتسقط من الجو ،والتي تختلف في حجمها ،عادة ما يكون لها قدرة تدميرية هائلة .وتشكل
القنابل التي تسقطها الطائرات وال تنفجر مخاطر منخفضة إلى حد ما على السكان ما داموا ال يعبثون
بها .ويمكن أن تؤدي محاوالت استخراج المادة المتفجرة أو إعادة تدوير جسم القنبلة كخردة معدنية إلى
انفجارها .وفي بعض الحاالت ،يتم تزويد القنابل المُس َقطة ً
جوا بأجهزة تتيح توجيه القنبلة إلى هدفها ،إما
من خالل تحديد الهدف عن بُعد بواسطة الليزر أو من خالل كاميرا فيديو مثبتة في مقدمة القنبلة .وقد
تخترق قنابل الطائرات عمق األرض ،وال تزال المدن األوروبية التي تعرضت للقصف في الحرب
العالمية الثانية ملوثة بقنابل مدفونة تحت سطح األرض.
ز -الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة
يمكن إسقاط الذخائر العنقودية من الطائرات أو إطالقها من مدافع الهاون أو المدفعية أو أنظمة
الصواريخ .وعند ارتفاعات محددة مسب ًقا ،تطلق الكبسولة أو المقذوف أو الصاروخ العديد من الذخائر
الصغيرة األصغر حجمًا فوق المنطقة المستهدفة .ويعتمد عدد الذخائر الصغيرة أو القنابل الصغيرة التي
يجري نشرها على نوع الذخائر .ويتمثل الهدف في إغراق المنطقة المستهدفة بهذه الذخائر .وإذا حدث
ً
احتمال كبيرً ا أن
خطأ في اشتعال صمام التفجير في هذه الذخائر ،أو في إطالقها أو إسقاطها ،فإن هناك
تسقط في مناطق خارج المنطقة المستهدفة المحددة  -حيث قد يكون هناك أشخاص غير مقاتلين وأعيان
مدنية .وفي النزاعات الحديثة ،يتزايد اختالط المقاتلين بالسكان المدنيين ،مما يجعل من المحتمل أن
تكون مثل هذه الذخائر عشوائية في تأثيرها.
وقد ال تنفجر الذخائر الصغيرة نتيجة االستخدام الخطأ أو نوع التضاريس ،ويختلف معدل عدم انفجارها .وقد
تخترق الذخائر الصغيرة التي لم تنفجر األرض ،أو تستقر على سطح األرض ،أو تعلق باألشجار أو
النباتات أو البنية التحتية .ومن ثم ،فإنها تشكل تهدي ًدا مزدوجً ا ،ويجب في أي منطقة تتعرض للقصف
التحقق مما يوجد تحت سطح األرض في الوقت نفسه الذي يجري فيه فحص سطح األرض والنباتات
والبنية التحتية .وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث وفيات وإصابات لسنوات عديدة عندما يحفر السكان
األساسات أو يحرثون الحقول .وتعني إزالة التلوث السطحي فحسب محو العالمات المرئية للمنطقة التي
تعرضت للقصف ،مما يشكل خطرً ا جسيمًا ومختفيًا عن أنظار أولئك الذين سيستخدمون تلك األراضي في
المستقبل .وبصفة عامة ،تكون الذخائر الصغيرة بالغة القوة ،وإذا لم تعمل على النحو المصممة من أجله،
فإنها تكون بالغة الحساسية .وهي تشكل خطرً ا على األطفال بصفة خاصة.

 .3األلغام األرضية
السمة الرئيسية لأللغام األرضية هي أنها تنفجر بفعل الضحايا.
أ -األلغام المضادة لألفراد
وُ صِ م استخدام األلغام المضادة لألفراد منذ موافقة الدول على اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد وقبولها
على نطاق واسع .على الرغم من ذلك ،ال تزال األلغام المضادة لألفراد موجودة في ترسانات العديد
من الجيوش وال تزال تسبب ً
تلوثا في مناطق نزاع سابقة ،حتى حيث تبذل جهود إلزالة ألغام منذ عدة
سنوات .وفي الماضي ،كانت القوات المسلحة النظامية واألطراف الفاعلة من غير الدول تستخدم األلغام
ً
مفضل حتى
المضادة لألفراد .وبالنسبة لبعض األطراف المسلحة من غير الدول ،تظل هذه األلغام سالحً ا
يومنا هذا.
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ُتستخدم األلغام المضادة لألفراد بطرق مختلفة حسب الموقف والحاجة .فقد دأبت القوات المسلحة على
استخدامها لحماية جبهتها األمامية وجانبيها وتوفير مزيد من األمن حول مواقعها األمامية أو حواجز
الطرق ،حيث يكون هناك خطر حدوث هجوم مفاجئ من الجانب أو من الخلف .وهي ُتستخدم أيضًا
لحماية المواقع الفردية المؤقتة ،على سبيل المثال ،مواقع الدوريات الليلية .وفي مثل هذه الحاالت ،وفي
أوضاع القتال األقل تنظيمًا الذي يجري على مدى عدة سنوات ،أدى هذا النوع من االستخدام إلى احتواء
الكثير من المناطق الصغيرة على عدد قليل من األلغام.
باإلضافة إلى ذلك ،استخدمت األطراف الفاعلة من غير الدول األلغام من أجل مهاجمة المدنيين مباشرة،
وتغطية انسحابها عندما تطاردها قوات أكثر قوة ،ونشر الخوف وعدم االطمئنان عن طريق االستخدام
العشوائي لهذه األلغام في المناطق التي تحتلها القوات العسكرية .وفي بعض الحاالت ،استخدمت األلغام
المضادة لألفراد لمنع الوصول إلى المياه وغيرها من االحتياجات األساسية.
وتنقسم األلغام المضادة لألفراد إلى ثالث فئات :األلغام االنفجارية ،واأللغام المتشظية «الوثابة»،
واأللغام المتشظية االتجاهية .ويمكن إنتاج األلغام المضادة لألفراد صناعيًا ،أو يدويًا (أي األلغام يدوية
الصنع).
عادة ما ُتدفن األلغام االنفجارية تحت سطح األرض مباشرة ،وال يمكن رؤيتها عادة .وهي مصممة
لالنفجار عند الضغط على الجزء العلوي منها .وحسب المحتوى المتفجر ،فإنها قد تدمر إحدى الساقين
أو كلتيهما سواء من فوق الركبة أو تحتها .وقد يتعرض الضحايا الذين يسقطون بعد ذلك على لغم آخر
إلصابات في إحدى الذراعين أو كلتيهما .باإلضافة إلى ذلك ،يندفع الحطام المنطلق بسبب االنفجار إلى
داخل الجسم ،مما قد يسبب إصابات أخرى مثل فقد البصر.
و ُتزرع األلغام المتشظية الوثابة إما على سطح األرض أو ُتدفن تحت سطح األرض مباشرة مع استخدام
ً
متصل بسلك تفجير أو غير متصل به .ويؤدي االصطدام بسلك
صمام تفجير بارز .وقد يكون الصمام
التفجير في أثناء السير أو بالصمام إلى إطالق عبوة متفجرة من جسم اللغم إلى ارتفاع الفخذ ،حيث
تنفجر .وتغطي الشظايا المنطلقة منطقة قطرها دائرة كاملة .وتتوقف شدة اإلصابة واحتمال الوفاة على
المسافة بين الضحية واللغم ،وما إذا كانت هناك أي أجسام صلبة بين االنفجار والضحية.
تتكون األلغام المتشظية االتجاهية من جسم يتحول إلى شظايا مثبت على ركيزة ويتم زرعه في
األرض .وعادة ما تنفجر هذه األلغام بفعل أسالك التفجير وتطلق الشظايا على نطاق نحو  180درجة
إلى مدى  200متر ،حسب نوع اللغم.
ب .األلغام المضادة للمركبات
األلغام المضادة للمركبات مصممة لتدمير مركبات القتال المدرعة ،مثل الدبابات ،إما عن طريق تأثير
االنفجار أو عن طريق اختراق الطبقة الخارجية للمركبة .وعادة ما ُتدفن هذه األلغام في األرض وتنفجر
بسبب الضغط عليها أو من خالل تحرك صمام التفجير البارز فوق األرض وإمالته إلى الجانب .ويمكن
أن يحول وجود هذه األلغام أو االشتباه في وجودها دون استخدام األراضي والطرق.
في العديد من الحاالت ،يمكن أن تتسبب الماشية ،أو العربات الصغيرة ،أو الجرارات ،أو المركبات
المدنية في إحداث الضغط الكافي لتفجير األلغام المضادة للمركبات .ويمكن أيضًا تفعيل هذه األلغام بفعل
ضغط السيارات على صمام التفجير .وفي بعض األحيان ،توضع تلك األلغام تحت األلغام المضادة
لألفراد مباشرة من أجل زيادة قوتها .ويعتمد مستوى الدمار على نوع اللغم ،والعمق الذي دفن فيه ،ونوع
التربة ،والجزء من المركبة األقرب إلى اللغم عند انفجاره.
وال توجد طريقة سهلة وموثوق بها للتحقق مما إذا كان أحد الطرق خاليًا من األلغام المضادة
للمركبات .ولهذا السبب ،فإن الطريق قد يغ َلق لمجرد شائعة عن وجود لغم واحد فيه .وال يدل مرور
خال من األلغام.
المركبات في السابق بأمان على الطريق على أنه ٍ

 .4العبوات الناسفة يدوية الصنع
العبوات الناسفة يدوية الصنع هي جهاز يوضع أو يصنع بأسلوب ارتجالي ،ويضم مواد متفجرة
ومواد مدمرة وقاتلة وضارة وحارقة ومركبات متفجرة أو مواد كيميائية صممت للتدمير أو التشويه أو
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صرف االنتباه أو اإلنهاك .وقد تشمل مواد عسكرية ،ولكنها ُتصنع عادة من مكونات غير عسكرية.
وحسب اللجنة الدولية ،فإن العبوات الناسفة يدوية الصنع التي تنفجر بفعل الضحايا والتي تحتوي على
مواد متفجرة ُتع ّد ألغامًا يدوية الصنع.
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 .5الشراك الخداعية
الشراك الخداعية هي أجهزة متفجرة أو غير متفجرة توضع عم ًدا إليقاع اإلصابات عندما يجري تحريك
شيء يبدو أنه غير مؤذٍ ،أو عند تأدية عمل يكون آم ًنا عادة ،مثل فتح باب أو تشغيل جهاز تليفزيون.

 .6مخازن الذخيرة
مخازن الذخيرة مشكلة متزايدة في جميع أنحاء العالم ،وال سيما منذ تفكك االتحاد السوفيتي .والمخازن
هي مناطق تخزن فيها أنواع مختلفة من الذخائر التي يمكن أن تصل كمياتها إلى عشرات اآلالف من
األطنان .ويتطلب التخزين اآلمن للذخائر مرافق تخزين مبنية بطريقة خاصة وخاضعة لرقابة مستمرة .وال
يحدث هذا األمر في كثير من البلدان حيث يتم تخزين الذخائر في العراء أو في مرافق غير مناسبة ،وفي
بعض الحاالت ،يُحتفظ بها بعد انتهاء صالحيتها أو توضع في مرافق لم ُتعد تخضع لصيانة مالئمة .وفي
بعض الحاالتُ ،تمأل المخازن بما يتجاوز طاقتها االستيعابية المحددة أو تحتوي أيضًا على ذخائر مثبت بها
صمامات تفجير وجاهزة لإلطالق .ويرجع تاريخ كثير من هذه المخازن إلى حقبة الحرب الباردة ،وتزداد
خطورتها مع مرور الوقت .وإذا لم يتم تأمين مرافق التخزين تأمي ًنا مناسبًا ،فهناك خطر أن تتعرض للسرقة
وأن تشكل خطرً ا على أي شخص يدخلها ً
بحثا عن الخردة المعدنية أو بدافع الفضول .وفي أوقات النزاع أو
العنف المسلح ،غالبًا ما تترك مخازن األسلحة والذخائر دون تأمين بحيث يسهل على المدنيين والمجموعات
المسلحة الوصول إليها .ومن المسلم به اليوم على نطاق واسع أنه في جميع بيئات ما بعد النزاع تقريبًا،
وفي العديد من البلدان النامية ،تتعرض المجتمعات المحلية للخطر بسبب قرب مخازن الذخائر والمتفجرات
المتروكة أو التالفة أو سيئة التخزين واإلدارة.

األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

خصائص العوامل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

إن وصف «الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية» هو اختصار للعوامل الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية .وألغراض هذه المبادئ التوجيهية ،تشمل العوامل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية المواد الخطرة التي تكون في شكل مواد كيميائية تكسينية ،والمواد البيولوجية مثل الفيروسات
والبكتيريا والتكسينات أو الكائنات الدقيقة األخرى ،والمواد اإلشعاعية أو النووية .ويمكن إطالق العوامل
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية في حاالت متنوعة ،سواء بشكل عرضي أو متعمد ،وقد تنتشر
نتيجة لحادث في موقع أو مرفق يجري فيه إنتاج هذه المواد أو استخدامها أو تخزينها ،أو قد تنتشر نتيجة
عمل متعمد تقوم به دول أو مجموعات مسلحة من غير الدول أو مجرمون.
وتشمل هذه العوامل النواتج الثانوية لالنشطار النووي والمواد المشعّة األخرى ،والعوامل البيولوجية التي
تسبب العدوى أو المرض ،والمواد الكيميائية التكسينية .وهي مواد خطرة ،سواء كانت موجودة في الطبيعة
أو مُن َتجة صناعيًا ،ويمكن أن يكون لها آثار ضارة كبيرة على صحة اإلنسان ،بما في ذلك المرض الشديد
والموت ،حسب طبيعة العامل وظروف التعرض.
وتصنيف هذه المواد المختلفة على أنها «عوامل كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية» ممارسة دولية
قياسية ،على الرغم من أن المصطلح أو االختصار الدقيق قد يختلف .وبينما قد يكون هناك بعض أوجه
التشابه بين األحداث التي تؤدي إلى انتشار العوامل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،فإن هذه
العوامل تختلف اختال ًفا كبيرً ا في طبيعتها الفيزيائية والكيميائية ،وأصلها وخصائصها .وتوجد أيضًا فروق
كبيرة في نوع اإلصابة أو المرض الذي تسببه ،والفترة الزمنية بين التعرض وظهور العالمات واألعراض.
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 .1األخطار النووية واإلشعاعية
تشكل المواد والمصادر المشعّة خطرً ا على البشر بطريقتين:
• التعرض لإلشعاع من خالل التعرض الكبير إلشعاع عالي االختراق (مثل ما يصدر من أشعة غاما أو
النيوترونات أو األشعة السينية).
• تعرض األنسجة وأعضاء الجسم لإلشعاع إذا تم استنشاق العوامل المشعّة أو المواد الملوثة بها أو
ابتالعها أو امتصاصها عن طريق الجلد باالتصال المباشر.
وتطلق المصادر المشعة أنواعًا مختلفة من اإلشعاع المؤيِّن حسب خصائصها الفيزيائية والكيميائية
المختلفة .ويُصدِر إشعاع ألفا جسيمات تتكون من بروتونات .ولهذه الجزيئات مدى قصير وقدرة اختراق
منخفضة ،إذ ال يمكنها أن تخترق جلد اإلنسان على سبيل المثال .على الرغم من ذلك ،فإن المواد التي ينبعث
منها إشعاع ألفا لها طاقة عالية ويمكن أن تحدث ضررً ا ،وال سيما في حالة استنشاقها أو ابتالعها .ويطلق
إشعاع بيتا جسيمات تتكون من إلكترونات سالبة الشحنة .وقد تنتقل هذه الجسيمات عدة أقدام في الهواء
ولها قدرة متوسطة على االختراق ،على سبيل المثال يمكن أن تخترق الطبقة العليا من جلد اإلنسان .أما
إشعاع غاما واألشعة السينية فهما شكالن من أشكال اإلشعاع الكهرومغناطيسي عالي االختراق .ومع
النيوترونات ،يمكنهما اختراق جسم اإلنسان وال يمكن إيقافهما إال بحاجز من الرصاص بسمك  10سم،
أو جدار خرساني.
وتأتي االختالفات بين األخطار النووية واألخطار اإلشعاعية من أصل كل منهما .فاإلشعاع النووي ينتج
عن طريق االنشطار النووي ،والذي يحدث عند تفجير سالح نووي أو تشغيل محطات الطاقة النووية .أما
األخطار اإلشعاعية فتنتج عن اإلشعاع المنبعث من المواد المشعة المستخدمة في التطبيقات الصناعية
والعلمية والطبية والمنتجات االستهالكية.
ويمكن أن يسبب اإلشعاع من أي مصدر إصابات حادة تهدد الحياة بعد فترة تعرض تستمر من بضع
دقائق إلى عدة ساعات ،حسب جرعة اإلشعاع ونوعه (ألفا أو بيتا أو غاما) .وتعرف اآلثار الصحية
الضارة الناجمة عن هذا التعرض باسم «التأثيرات الحتمية» .ومن الصعب قياس آثار الجرعات المنخفضة
من اإلشعاع بدقة .وقد يؤدي التعرض الكبير لجرعات منخفضة من اإلشعاع إلى زيادة خطر اإلصابة
بالسرطان في وقت الحق ،مع استمرار فترة الكمون لعدة سنوات .ويشار إلى هذه المخاطر المتزايدة باسم
«التأثيرات العشوائية» .وعادة ال تتطلب اإلصابة اإلشعاعية منخفضة المستوى رعاية طبية فورية.

لمزيد من المعلومات عن استجابة الحركة لألخطار النووية واإلشعاعية ،يرجى االطالع على المبادئ
التوجيهية لحاالت الطوارئ النووية واإلشعاعية الصادرة عن االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر

والهالل األحمر.
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 .2العوامل البيولوجية
العوامل البيولوجية هي كائنات حية دقيقة (الفيروسات والبكتيريا والفطريات) يمكن أن تكون موجودة
طبيعيًا ،أو معدلة وراثيًا ،أو مخلّقة بواسطة الهندسة الوراثية .وقد تسبب هذه العوامل العدوى أو التسمم
بالتكسينات أو الحساسية في البشر أو الحيوانات أو النباتات .و ُتصنف التكسينات أيضًا على أنها عوامل
بيولوجية .وهي مواد كيميائية سامة توجد بشكل طبيعي تنتجها الكائنات البيولوجية ،بما في ذلك النباتات
والحيوانات والكائنات الدقيقة (على الرغم من أن بعضها قد يجري تخليقه اصطناعيًا) .ومثل السموم ،فإن
التكسينات شبيهة بالعوامل الكيميائية التكسينية من حيث آلية عملها .وتسبب العوامل البيولوجية التقليدية
االعتالل واإلصابة بالمرض عن طريق العدوى ،وعادة ما تسبب ظهور األعراض بعد عدة أيام .وبصفة
عامة ،يكون لهذه العوامل فترة كمون طويلة .ويمكن أن يكون لمسار التعرض ألحد العوامل البيولوجية
تأثير كبير على نوع العدوى وشدتها.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يكون لطريقة نقلها تأثير كبير على ما إذا كانت العدوى تنتشر بين السكان .وقد
ال تنتقل بعض أنواع العدوى إال عن طريق االتصال الجسدي المباشر بين األفراد ،أو مالمسة المواد أو
األسطح الملوثة .وتنتشر أنواع أخرى من العدوى من شخص إلى آخر بواسطة االنتقال عبر الهواء ،مما
يتيح االنتشار السريع المحتمل للمرض .وقد تتطلب بعض العوامل وجود حشرة ناقلة للعدوى ،مثل فيروس
الحمى الصفراء الذي يحمله البعوض .وجرى تحويل مجموعة كبيرة من العوامل البيولوجية إلى أسلحة
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في إطار برامج األسلحة البيولوجية العسكرية .وتشمل العوامل البكتيرية تلك العوامل التي تسبب الجمرة
الخبيثة ،والطاعون ،والتوالريميا (حمى األرانب) ،والرعام (داء الخيل) ،والحمى المالطية .وتشمل العوامل
الفيروسية تلك العوامل التي تسبب ُحمّى كيو ،وااللتهاب الدماغي الخيلي الفنزويلي ،والجدري .وتشمل
العوامل التكسينية مادة الرايسين ،وتوكسين البوتيولينوم ،والمكورات العنقودية المعوية من النوع «ب».
وتتوقف شدة المرض وخطر الوفاة بسبب التعرض للعوامل البيولوجية على عدة متغيرات ،هي نوع
العامل ،ومسار اإلصابة ،ومستوى التعرض ،والحالة الصحية للضحية ،واالستجابة الطبية.

 .3العوامل الكيميائية
العوامل الكيميائية هي مواد كيميائية تكسينية توجد بشكل طبيعي أو يجري تخليقها اصطناعيًا .ويُنتج
العديد منها ويستخدم ألغراض صناعية أو زراعية أو طبية مشروعة ،مثل سيانيد الهيدروجين (لألغراض
الصناعية) ،والكلور (لألغراض الصناعية) ،والفوسفات العضوي (لألغراض الزراعية) ،والكارباميت
(لألغراض الطبية) .وتشمل العوامل الكيميائية التي تم تطويرها في إطار برامج األسلحة الكيميائية
العسكرية ما يلي:
• العوامل المُن ِّفطة ،مثل غاز الخردل الكبريتي (غاز الخردل) ،الذي يسبب حرو ًقا وبثورً ا على الجلد
ويدمر الجهاز التنفسي في حالة استنشاقه.
• غازات األعصاب مثل السارين وفي إكس ،التي تتداخل مع عمل الناقل العصبي لمادة أستيل كولين
وتسبب تشنجات العضالت ،واإلفرازات ،وفشل الجهاز التنفسي ،وفقدان الوعي.
• العوامل التي تؤثر على الدم مثل السيانيد ،والتي تمنع نقل األوكسجين في الدم ،مما يسبب التشنجات
وفشل الجهاز التنفسي.
• عوامل االختناق مثل الفوسجين ،التي تضر الرئتين وتؤدي إلى متاعب في الجهاز التنفسي.
• العوامل التي تسبب شلل القدرة ،التي تصيب الجهاز العصبي المركزي وتؤدي إلى تأثيرات نفسية
(أوهام وهالوس ،ومن أمثلة هذا النوع من العوامل بي زد) ،أو فقدان الوعي وفشل الجهاز التنفسي
(مثل فنتانيل).
• العوامل التي تؤدي إلى التهيج (وتعرف أيضًا باسم عوامل مكافحة الشغب أو الغاز المسيل للدموع) مثل
سي إس ،وسي إن ،وسي آر ،ورذاذ الفلفل (أو سي) ،التي تسبب تهيج العينين والجلد والجهاز التنفسي.
وتتوقف شدة المرض وخطر الوفاة بسبب التعرض للعوامل الكيميائية على عدة متغيرات ،ال سيما نوع
99
العامل ،ومسار اإلصابة ،ومستوى التعرض ،والحالة الصحية للضحية ،واالستجابة الطبية.
لمزيد من المعلومات عن خصائص العوامل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،وخصائص
األحداث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،وأسس االستجابة لألخطار الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية ،واالستجابة لمزاعم استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية،
100
يرجى االطالع على مطبوعة اللجنة الدولية التالية :االستجابة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.
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اللجنة الدولية للصليب األحمر ،االستجابة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية :إرشادات تمهيدية ،اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،جنيف.2014 ،
المرجع نفسه.
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الملحق «د» :رسم خريطة األخطار
تحديد بيانات األخطار المراد رسم خريطة لها
يجب أن تعرض خريطة األخطار جميع أخطار التلوث باألسلحة ،بما في ذلك:
• األسلحة التقليدية المستخدمة في نزاع أو حالة من حاالت العنف األخرى.
• األلغام األرضية ،ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار ،والعبوات الناسفة يدوية الصنع.
• المخزونات ومخازن الذخيرة المُدارة بطريقة سيئة.
• المواقع التي تحتوي على مواد كيميائية صناعية تكسينية يمكن إطالقها (عن عمد أو عن غير عمد).
• المواقع التي توجد بها مصادر مشعة يمكن أن تنتشر (عن عمد أو عن غير عمد).
• المواقع التي قد َّ
تخزن فيها عوامل كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية أخرى.
• المواقع التي استخدمت فيها أسلحة غير تقليدية ،أو حيث يكون هناك تلوث سابق بسبب العوامل
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية (أو يُزعم ذلك).

من أين يمكن الحصول على البيانات
في األماكن التي تستخدم فيها األسلحة التقليدية في نزاع أو حالة من حاالت العنف األخرى ،عادة ما تكون
هناك سلطة أو وكالة تنسيق دولية 101مسؤولة عن رسم خرائط مناطق القتال .وفي بعض الحاالت ،قد
تضطر اللجنة الدولية أو الجمعية الوطنية إلى جمع المعلومات وإنشاء الخرائط بنفسها .ويجب أن توضح
الخرائط مناطق جغرافية واسعة وليس مُضلَّعات جغرافية محددة ،حيث من المحتمل أن يكون الوضع
الخطير غير مستقر.
ويمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بوجود ألغام أرضية ،ومخلفات حرب قابلة لالنفجار ،وإلى حد
ما ،عبوات ناسفة يدوية الصنع من هيئة وطنية مسؤولة عن األعمال المتعلقة باأللغام ،أو من مركز األمم
المتحدة لتنسيق األعمال المتعلقة باأللغام والمرخص له بجمع البيانات عن األخطار وتشاركها .وحيث
توجد سلطة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ،ينبغي وضع خريطة لجميع األخطار المعروفة بسبب األلغام
ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار وتسجيلها في أداة نظامية مثل نظام إدارة المعلومات لألعمال المتعلقة
باأللغام وإتاحتها للحركة .وعندما ينتقل نزاع ما أو حالة من حاالت العنف األخرى جغرافيًا ،فمن المرجح
أن يخلف وراءه ً
تلوثا ناجمًا عن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ،على الرغم من أن الموقع الدقيق للتلوث
قد ال يكون معرو ًفا أو لم يسجَّ ل في نظام إدارة المعلومات لألعمال المتعلقة باأللغام.
ويمكن أن تتاح معلومات عن إدارة المخزونات ومخازن الذخيرة من السلطات الوطنية المعنية و /أو
المنظمات الدولية التي لديها حق الحصول على هذه المعلومات.
وقد يكون الحصول على معلومات عن األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية أكثر صعوبة،
ولكن يجب أن تكون متاحة من السلطات الوطنية والوكاالت األخرى المشاركة في إدارة الكوارث الصناعية.
وقد تكون هذه الجهات قادرة أيضًا على توفير خرائط لألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
102
أو المساعدة في إنشائها.

كيفية رسم خرائط األخطار
يمكن أن تختلف خرائط األخطار اختال ًفا كبيرً ا من حيث التفاصيل وف ًقا لما هو مطلوب منها .ومن حيث
الوضع األمثل ،ينبغي أن تظهر جميع أخطار التلوث باألسلحة باستخدام ألوان أو رموز مختلفة ،على سبيل
المثال ،لتحديد أنواع مختلفة من الخطر .ويمكن أن توضع على خرائط موجودة بالفعل لدى المنظمة ،مثل
تلك الخرائط التي تظهر مناطق العمليات أو موقع األشخاص األكثر عرضة للخطر اقتصاديًا واجتماعيًا
(على النحو الذي جرى تحديدهم به ،على سبيل المثال ،من خالل تقييم مواطن الضعف والقدرات) .وبالمثل،
يمكن أن توضع على خرائط األخطار األخرى التي تم إنشاؤها (مثل خرائط األخطار الطبيعية) .ومن
101
102

مثل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة.
على سبيل المثال ،استحدث برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أداة لرسم خرائط لألخطار
تسمى أداة التقييم البيئي السريع ( ،)FEATالتي يمكن أن تكون مفيدة في رسم خرائط األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية استعدا ًدا لمواجهة الكوارث الصناعية.
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األفضل االستعانة بأدوات رسم الخرائط المستخدمة بالفعل في منظمتك أو المنظمة الشريكة أو السلطة
الوطنية المعنية.
وقد تحدد خريطة األخطار على المستوى الوطني مناطق جغرافية واسعة ( ُت َّ
مثل في شكل دوائر أو أشكال
بيضاوية ،على سبيل المثال) متضررة بسبب أخطار األسلحة التقليدية واألخطار الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية .وسيجد مقر المنظمة مثل هذه المعلومات مفيدة عند إجراء تقييم شامل للمخاطر التي
يتعرض لها الموظفون والعمليات.
خريطة أخطار على
المستوى الوطني

مفتاح الخريطة

الحدود الدولية
منطقة خطرة
الحدود الدولية

الشكل  :7مثال لخريطة أخطار على المستوى الوطني
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قد تستخدم خريطة األخطار في قرية أو مجتمع محلي الدوائر ،على سبيل المثال ،للتعبير عن المناطق التي
ُتعد خطرة أو من المحتمل أن تكون خطرة .وهذه هي إحدى الطرق لتحديد المناطق الرئيسية في المجتمع
المحلي المُعرضة ألخطار األسلحة التقليدية أو األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.

103

هذه الخريطة ألغراض توضيحية فقط وال تمثل ً
تلوثا فعليًا.
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مينـيـيه

خريطة أخطار في مجتمع محلي
فيسيناز

شاتو دي
كرست

ال كـابـيـت

لـولـييه
شـولـي

غولف كلوب
دي جنيف

بريسانج

مفتاح الخريطة

الحدود الدولية
منطقة خطرة

ال سيماز
بوبالنج

الشكل  :8مثال لخريطة أخطار في مجتمع محلي
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يمكن أيضًا إنتاج خرائط األخطار على مستوى ما دون القرية أو مستوى موقع محدد .وفي إطار هذا
النهجُ ،تحدَّد مواقع المناطق الخطرة باستخدام خرائط محددة تستند إلى مرجعية جغرافية وتوضَّح في شكل
مضلعات على الخريطة .وعادة ما توفر السلطات المعنية هذا النوع من المعلومات الذي يستخدم بصفة
أساسية لتخطيط تدخل فني .وال يُعد هذا المستوى من التفاصيل ضروريًا عادة لتدخالت التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا.
خريطة أخطار في موقع محدد

مفتاح الخريطة
الخطر /األخطار

الشكل  :9مثال لخريطة أخطار في موقع محدد
104
105
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هذه الخريطة ألغراض توضيحية فقط وال تمثل ً
تلوثا فعليًا.
هذه الخريطة ألغراض توضيحية فقط وال تمثل ً
تلوثا فعليًا.
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يجب على الجمعية الوطنية أو بعثة اللجنة الدولية استخدام جميع البيانات والخرائط التي يتم توفيرها من
أجل إنشاء خريطة لألخطار المتعددة تعبر عن مدى أخطار التلوث باألسلحة على كل من موظفي الحركة
والسكان المدنيين في المناطق المتضررة.

كيف يمكن لرسم خرائط األخطار أن يوجه التوعية بالمخاطر والسلوك
األكثر أما ًنا
ينبغي استخدام خرائط األخطار في عملية تقييم المخاطر ،ألنها توضح الموقع النسبي ألخطار
التلوث باألسلحة .وهذه المعلومات جوهرية عند تخطيط تدابير التخفيف من شدة المخاطر والعمليات
األخرى .ويمكن أيضًا استخدام خرائط األخطار كوسائل مساعدة مرئية في تدخالت التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا .ومن شأن الوجود المؤكد ألخطار التلوث باألسلحة التي تظهر على خرائط األخطار
ً
اتصال بهم .وهي
أن يجعل الحديث عن وجود مخاطر أكثر مصداقية لدى األشخاص المستهدفين وأكثر
تبين بوضوح أيضًا لكل من الموظفين والسكان المحليين الموقع العام للمناطق الخطرة ،وهو المكان الذي
يجب على السكان فيه أن يكونوا في أعلى درجات الحذر ،وأن يتبعوا سلو ًكا آم ًنا (على النحو الذي تروج
له رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا) .و ُتعد خرائط األخطار أيضًا نقطة بداية جيدة لتحديد
المسارات اآلمنة كجزء من خطط التخفيف من شدة المخاطر على مستوى المجتمع المحلي ،ويمكن أن
ً
نشاطا مشتر ًكا جي ًدا يندرج ضمن تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا.
يكون هذا

المراجعة الدورية للخرائط
ال تكون المعلومات الواردة في خرائط المخاطر دقيقة إال في الوقت الذي جُمعت فيه .وبعبارة أخرى ،فإن
خرائط األخطار تمثل فقط تلك األخطار المعروفة في وقت معين .وسرعان ما تصبح قديمة ،وال سيما في
أوقات النزاع وحاالت العنف األخرى ،وال ينبغي االعتماد عليها على اإلطالق باعتبارها الوسيلة الوحيدة
للمعلومات عن األخطار .ومن األفضل استخدامها كدليل أولي ويجب تحديثه دوريًا مع جمع معلومات
جديدة عن األخطار.
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الملحق «هـ» :قنوات االتصال
االتصال أحادي االتجاه
في المراحل المبكرة من النزاع أو أي حالة من حاالت العنف األخرى ،يكون أسرع أنواع التدخل للتوعية
بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا  -أي تزويد األشخاص المعنيين بمعلومات عن أخطار التلوث باألسلحة
وكيفية الحد منها  -هو االتصال أحادي االتجاه .وقنوات االتصال أحادي االتجاه الموضحة أدناه هي الطرق
الرئيسية التي يمكن استخدامها لزيادة الوعي بالمخاطر والترويج لسلوك أكثر أما ًنا .وعلى الرغم من أن
هذه القنوات أحادية االتجاه بطبيعتها ،يجب أن يكون المتلقون قادرين على االستجابة للرسالة وأن يقدَّم لهم
التوجيه بشأن اإلجراء الذي يمكنهم اتخاذه .ويمكن القيام بذلك عن طريق توفير موقع إلكتروني ،أو منتدى
للدردشة عبر اإلنترنت ،أو منصة للتواصل االجتماعي ،أو خط هاتف ساخن ،أو موقع فعلي للحصول
على مزيد من المعلومات و /أو اإلبالغ عن التلوث باألسلحة وتأثيره .ويربط هذا األمر االتصال أحادي
االتجاه مع قنوات االتصال ثنائي االتجاه ،التي يرد وصفها في القسم التالي .وتنقسم قنوات االتصال أحادي
االتجاه إلى عدة فئات ،والقائمة التالية ليست شاملة .ويمكن نقل رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر
أما ًنا عبر هذه القنوات جميعًا.

البث
تشير وسائط البث إلى برامج البث اإلذاعي والتليفزيوني وعبر شبكة اإلنترنت .ويمكن إيصال رسائل
التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا في شكل أخبار أو إعالنات خدمة عامة ،أو يمكن تضمينها في
محتوى برامج أخرى ،مثل األفالم الوثائقية والقصص والدراما .ويتطلب كل ذلك العمل مع الجهة المسؤولة
عن البث لضمان نقل رسائل السالمة المناسبة .وهذه طريقة فعالة للوصول إلى قاعدة أوسع من الجمهور.
ويمكن لمحطات اإلذاعة والتليفزيون المحلية أن تصل بالفعل إلى عدد من الجمهور المستهدف أكبر مما
تصل إليه وسائل اإلعالم الوطنية ،وذلك ألنها تبث برامجها باللغات المناسبة ،وألن أي إعالنات مدفوعة
أو مواقع معلومات ستكون عادة أقل تكلفة .ومن المهم أيضًا النظر في االختالفات بين أنماط االستماع
والمشاهدة لدى الرجال والنساء واألطفال .ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف،
يجب وضع جدول زمني للبث في أوقات مختلفة في ضوء مواعيد العمل والجداول المدرسية واألوقات
األخرى التي يكون أفراد الجمهور المستهدف مشغولين فيها .ومن المهم أيضًا مراعاة االحتياجات الخاصة
لبعض المشاهدين ،مثل ذوي اإلعاقة السمعية أو البصرية.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لوسائط البث اإلذاعي والتليفزيوني أن تكون وسيلة للحوار المباشر حول قضية
ما ،حيث يوفر كل من التليفزيون واإلذاعة مناقشات جماعية وبرامج يتاح فيها االتصال الهاتفي ومناقشات
تتم جميعها على الهواء مباشرة .ويمكن لموظفي اللجنة الدولية أو الجمعية الوطنية استخدام هذه الوسائل
لعرض قضايا التلوث باألسلحة أو مناقشتها ،ويمكن للجمهور المشاركة عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل
النصية القصيرة أو وسائل التواصل االجتماعي أو الهاتف .ويشكل هذا وسيلة جيدة لنشر رسائل السالمة
وحث الناس على التحدث عن هذه القضية في المجال العام ،مما قد يمنح بعض الناس التشجيع الذي
يحتاجون إليه التباع سلوك آمن.

وسائل اإلعالم المطبوعة
تشمل وسائل اإلعالم المطبوعة الصحف والمجالت (عبر مجموعة واسعة من الموضوعات) .ويمكن
إيصال رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا في شكل أخبار ،أو مقاالت خاصة باهتمامات
الناس ،أو رسائل إلى المحرر ،أو مقابالت ،أو إعالنات أو يمكن تضمينها في قصص خيالية .وتشمل
وسائل األعالم المطبوعة أيضًا «وسائل إعالم صغيرة» قائمة بذاتها  -مثل الكتيبات أو النشرات أو
المجالت الهزلية  -التي تكتب لغرض محدد وتتناول التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا و /أو
رسائل السالمة األخرى .وتشمل وسائل اإلعالم الصغيرة المواد المطبوعة الموجهة لموظفي الحركة
والمتطوعين ،والمواد المنتجة من أجل األشخاص والمجتمعات المحلية المتضررة بسبب األسلحة .وعند
التعامل مع أي شكل من أشكال وسائل اإلعالم المطبوعة ،سيكون من الضروري العمل مع المحرر للتأكد
من مالءمة رسائل السالمة.
ويمكن أيضًا طباعة رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا في أشكال أخرى ،مثل الملصقات
ولوحات اإلعالن واللوحات الجدارية ،وعرضها على لوحات المعلومات أو توفيرها في مكاتب
االستعالمات .ويجب أن تراعي الرسائل المقدمة عبر وسائل اإلعالم المطبوعة ،التي تجمع بين النصوص
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والصور ،مستوى معرفة القراءة والكتابة في البلد المعني أو بين أفراد الفئات المستهدفة .و ُتظهر البحوث
أن عرض رسائل إيجابية (أي نوع السلوك اآلمن الذي يجب تشجيعه) يكون دائمًا أفضل من عرض رسائل
سلبية (أي نوع السلوك غير اآلمن الذي يجب النهي عنه) أو رسائل تحتوي على صور صادمة .وحيث يتم
توزيع وسائل اإلعالم المطبوعة على الفئات المستهدفة ،ينبغي بذل الجهد لتحديد أكثر طرق التوزيع فعالية.

الرسائل على المنتجات
تعني الرسائل على المنتجات وضع رسائل بسيطة للتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا على المنتجات
الورقية مثل الكتب المدرسية أو التقويمات ،والمواد غير الورقية مثل أقالم الرصاص والمساطر وحقائب
حفظ األوراق والحقائب المحمولة على الظهر وحلقات المفاتيح والكشافات الكهربائية وغيرها من األدوات
المفيدة التي يستخدمها األشخاص أو يحملونها في أيديهم .ويمكن أن تتضمن الرسائل معلومات أساسية
باإلضافة إلى أرقام الهواتف (حيث يمكن لألشخاص الحصول على مزيد من المعلومات أو إبداء مالحظات).

موقع على اإلنترنت /مدونة /المنصات اإلعالمية على اإلنترنت
يمكن نشر رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا على موقع اللجنة الدولية أو موقع الجمعية
الوطنية اإللكتروني أو المدونات الخاصة بهما ،أو تضمينها في مواقع منظمات أخرى على اإلنترنت .ومن
الممكن أيضًا نشرها على شبكات التواصل االجتماعي أحادية االتجاه ،مثل يوتيوب .ويجب أن تتضمن هذه
الرسائل خيار المشاركة لتتيح لألشخاص تشاركها مع شبكاتهم.

خدمة الرسائل القصيرة
يمكن أن تكون خدمة الرسائل القصيرة طريقة فعالة إليصال رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا
إلى عدد كبير من األشخاص في حالة الطوارئ .وهي تتطلب اتفاقات مسبقة مع مشغلي شبكات الهاتف
المحمول ،ويجب أال تستخدم إال في بعض األحيان في ظروف محددة ،على سبيل المثال عندما يكون من
شأن النشر الفوري لمعلومات السالمة إنقاذ األرواح .ومن األمثلة على ذلك إنشاء نظام إلرسال رسائل
تلقائية يتم تلقيها عند االقتراب من هوائي يقع بالقرب من منطقة ملوثة باألسلحة .ويمكن أن تصبح خدمة
ً
اتصال ثنائي االتجاه إذا تمت إدارتها (أي إذا قام شخص بالرد على الرسالة القصيرة
الرسائل القصيرة
األصلية ،وجرت قراءة الرد واتخاذ إجراء بناء عليه).

االتصال ثنائي /متعدد االتجاه
من خالل االتصال ثنائي االتجاه ،يمكن أخذ وجهة نظر الجمهور المستهدف في الحسبان عند تصميم
تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا وتنفيذها ،ويمكن الحصول على مالحظات ذات صلة
وجديرة بالثقة في أثناء عمليات الرصد والمراجعة .ومع ذلك ،يجب على المنظمة التخطيط واالستعداد
لتلقي المعلومات التي ترد إليها من الفئات المستهدفة واالستجابة لها .وقد تؤدي قنوات االتصال ثنائية
االتجاه العالية التقنية ،مثل وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات الرسائل ،إلى الحصول على كميات كبيرة
من البيانات من مصادر مختلفة .ويمكن أن يتجاوز هذا األمر قدرة المنظمات ،ويزيد من مخاطر عدم
تمكنها من احترام خصوصية المستخدمين ،وإحباط أفراد المجتمعات المحلية الذين قد ال يجدون اهتمامًا
106
باستفساراتهم أو مالحظاتهم أو شكاواهم و /أو معالجتها.

العروض التقديمية المباشرة
يمكن لالجتماعات والعروض التقديمية والدورات التدريبية وحلقات العمل التي تستضيفها اللجنة الدولية
والجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي و /أو تنظمها لموظفيها والمتطوعين وأيضًا للمنظمات الشريكة
والمجتمعات المحلية المتضررة أن تكون وسيلة فعالة للغاية لزيادة الوعي والترويج لسلوك أكثر
أما ًنا .وعندما يكون هناك منتدى لهذا النوع من الحوار الموسع ،تسنح فرصة أكبر لممارسة السلوك األكثر
أما ًنا .وتشجع أشكال التواصل هذه أيضًا على تبادل األفكار ووضع الحلول التي من شأنها تيسير اتباع
سلوك أكثر أما ًنا من خالل المساعدة األوسع نطا ًقا التي تقدمها الحركة.

106

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،و ،Engine Room and Block Partyالمستقبل اإلنساني لتطبيقات الرسائل :فهم فرص العمل
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الشركاء من المجتمع المحلي
يستند هذا النهج إلى العمل مع ممثلي المجتمعات المحلية المتضررة لتصميم رسائل التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا والمواد الالزمة لها التي يمكنهم نشرها على األشخاص المتضررين من خالل قنواتهم
المعتادة لالتصال ثنائي االتجاه أو بدعم من الحركة .ويمكن أن تشمل مجموعة الشركاء من المجتمع
المحلي ،على سبيل المثال ،قيادات دينية وضباط شرطة ومعلمين في المدارس وممثلين عن أماكن العمل
وعاملين في المجال اإلنساني وفرق المسرح /الدراما المحلية ومتطوعين أفرا ًدا .وفي بعض الحاالت ،قد
يكون التفاعل لغرض محدد ،ولكل موقع على حدة ،وفي حاالت أخرى ،يمكن أن يتم بصفة رسمية على
نطاق أوسع ،مثل المشاركة من خالل منظومتي الشرطة والمدارس وعلى مستوى المقاطعة أو حتى على
المستوى الوطني .ومن المهم أن يكون الشركاء الذين وقع عليهم االختيار موضع ثقة وأن يتمكن جميع
أعضاء المجتمع المحلي من التواصل معهم وأن يُنظر إليهم بوصفهم مصدرً ا موثو ًقا به للمعلومات .ومن
حيث الوضع األمثل ،يرحب الشركاء من المجتمع المحلي بهذه المبادرة ،ومن ناحية أخرى ،يمكن ،عند
االقتضاء ،أن يحصلوا على مقابل مادي كجزء من أنشطة النقد مقابل العمل التي ُتنفذ لصالح أفراد السكان
المدنيين الذين لم يعد بإمكانهم تأمين سبل كسب عيشهم بسبب التلوث باألسلحة.
يجب تصميم الرسائل والمواد بالتعاون مع الشركاء من المجتمع المحلي ،الذين يجب أيضًا تدريبهم ليكونوا
مدربين وتزويدهم بالمواد المطلوبة حسب الحاجة .وفي حاالت الطوارئ التي تتطلب استخدام المواد
الحالية ،يجب على الشركاء من المجتمع المحلي تأكيد مالءمة الرسائل .وإذا كان هؤالء الشركاء يرسلون
بالفعل رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ،يمكن لموظفي الحركة تقديم مساهمات بشأن ما إذا
كانت الرسائل مالئمة ومتسقة .ويمكنهم أيضًا المساعدة في تنسيق العمل من أجل تعظيم مستوى التغطية
الجغرافية وتجنب ازدواجية الجهود .وإذا كان الشركاء من المجتمع المحلي مسؤولين بصفة رسمية ،مثل
المعلمين أو رجال الشرطة ،فقد تكون هناك حاجة إلبرام اتفاقات ذات طابع رسمي.

دمج التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا في النظام المدرسي
إن استراتيجية دمج التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا في النظام المدرسي والمناهج الدراسية هي
األكثر شيوعًا بين الدول التي تواجه مشكلة تلوث باألسلحة على نطاق واسع وممتد لفترة طويلة والتي قد
تضر األجيال المتعاقبة .وقد تكون البالد عرضة للنزاع أو مثقلة بأخطار كيميائية وبيولوجية وإشعاعية
ونووية محتملة ،أو قد تكون في حالة ما بعد النزاع التي تتميز بوجود ألغام أرضية ومخلفات حرب قابلة
لالنفجار .وهذه الطريقة ،المصممة للوصول إلى عدد كبير ج ًدا من األطفال ،مناسبة في البلدان التي قبلت
فيها الحكومات الوطنية حقيقة أن التلوث باألسلحة قد يمثل مشكلة طويلة األمد.
ويجب أن تكون المعلومات وكيفية إيصالها مصممتين لتناسبا الفئات العمرية المختلفة .ويمكن أن تشكل
ً
نشاطا خارج المنهج أو جزءًا من منهج
التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا موضوعًا قائمًا بذاته ،أو
عن المهارات الحياتية أو البيئة االجتماعية .وفي بعض الحاالت ،قد يكون من المناسب إدراجه كنشاط
خارج المناهج في المدارس ً
بدل من تضمينه في المناهج (التي غالبًا ما يتطلب إدخال تغييرات عليها عملية
ً
طويل للحصول على الموافقة) .وقد يكون نهج تعليم األطفال لألطفال مفي ًدا أيضًا للوصول
تستغرق وق ًتا
107
إلى األشقاء األصغر س ًنا أو الشقيقات الذين قد ال يلتحقون بالمدرسة.

الخطوط الساخنة
تستخدم خطوط الهاتف الساخنة للمكالمات ،ولخدمة الرسائل النصية القصيرة إذا ما اس ُتخدمت الهواتف
المحمولة .ويوجد في هذه الخدمات موظفون على الدوام ،والهدف منها هو تلقي المكالمات أو الرسائل
المتعلقة إما بقضايا تخص المنظمة ،تنطبق على الجمعية الوطنية بأكملها ،أو قضايا تخص موضوعات
محددة ،مثل التلوث باألسلحة .ويجب الترويج للخطوط الساخنة في جميع االتصاالت أحادية االتجاه ،مع
توضيح الظروف التي ينبغي استخدام الخط الساخن فيها وما هي االستجابة المتوقعة.

الهواتف الذكية /تطبيقات الرسائل ثنائية االتجاه
أصبحت الهواتف الذكية أكثر انتشارً ا في جميع أنحاء العالم ،وغالبًا ما تكون هي أهم أدوات االتصال
المتاحة في أوقات النزاع .وتشمل تطبيقات الرسائل واتساب ،وفايبر ،ووي تشات ،حيث يمكن تشارك
107

مقتبس من :األمم المتحدة ،المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ،12.10 ،التوعية بمخاطر األلغام /مخلفات الحرب القابلة
لالنفجار ،الطبعة الثانية ،األمم المتحدة ،نيويورك 1 ،نيسان /أبريل ( ،2010التعديل  ،2حزيران /يونيو  .)2013يرافق هذه الوثيقة
سلسلة من ً 12
دليل إرشاديًا ألفضل الممارسات لبرامج التوعية بمخاطر األلغام ومشاريعها.
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الرسائل النصية ومقاطع والفيديو .وكانت هذه التطبيقات قد صُممت في المقام األول من أجل االتصاالت
الخاصة بين األفراد أو المجموعات الصغيرة ،في حين تتيح شبكات التواصل االجتماعي مثل تويتر،
وفيسبوك للمستخدمين بث محتوى إلى أعداد كبيرة من جهات االتصال الشخصية أو المتابعين .ومع ذلك،
فإن الخط الفاصل بين تطبيقات التواصل االجتماعي وتطبيقات الرسائل آخذ في التالشي ،إذ توفر منصات
مثل تويتر وإنستغرام مزايا الدردشة الشخصية ،وفي المقابل تتيح تطبيقات الرسائل للمستخدمين بث
108
المعلومات إلى مجموعات كبيرة.
وسيكون من الجدير التعاون بشكل مباشر مع شركات تطبيقات الرسائل لدعم مبادرات التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا وإتاحة إيصال معلومات التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا في اتجاهين .ويمكن
استخدام الملصقات والكتيبات والمذكرات واأللعاب والصور لدعم تطبيقات الهواتف الذكية (باإلضافة إلى
العروض التقديمية المباشرة واإلعالنات التليفزيونية أو اإلذاعية).

وسائل التواصل االجتماعي
يمكن استخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر من خالل حسابات المنظمة الحالية
(أو من خالل حسابات جديدة إذا لم يكن لدى المنظمة أي حساب أو إذا كانت هناك حاجة إلى حسابات
مخصصة لقضية التلوث باألسلحة) .ويمكن الترويج لهذه الحسابات بقوة عبر قنوات اتصال أخرى أحادية
االتجاه لكسب متابعين جدد .ويمكن للجمعية الوطنية استخدامها لتشارك رسائل التوعية بالمخاطر والسلوك
األكثر أما ًنا ،وعلى نطاق أوسع ،لتشارك صور أو رسائل أو مقاطع فيديو أو إعالنات قوية التأثير عن
األحداث .ويجب أن يكون الهدف هو بدء حوار حول مخاطر األسلحة بين الفئات المستهدفة (باإلضافة إلى
فئات أخرى على المستويات المحلية أو الوطنية أو حتى العالمية) ،ووضع استراتيجيات المساعدة الذاتية
للحد من المخاطر دون تعريض نفسها للخطر من خالل مناقشة موضوعات حساسة في منتدى عام .ومن
خالل اإلشراف على الحسابات أو المساهمة الفعالة فيها ،يمكن للزمالء في الحركة تقييم المتطلبات وتشارك
الرسائل وتقديم المساعدة في وضع إجراءات للحد من المخاطر .وترد معلومات تفصيلية عن استخدام
وسائل التواصل االجتماعي إلشراك األشخاص المتضررين بسبب األزمات بطريقة فعالة في مطبوعة
109.
صدرت مؤخرً ا عن اللجنة الدولية واالتحاد الدولي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة
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انظر الحاشية .106
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،كيفية
استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي للتواصل مع المتضررين من األزمات ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،جنيف ،أيلول /سبتمبر .2017
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الملحق «و» :العوائق أمام تغيير
السلوك واستراتيجيات
التغلب عليها
110

العائق

كيفية إجراء التحليل إذا كان
هناك عائق

استراتيجيات التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا للتغلب
على العوائق التي تحول دون
تغيير السلوك

1

عدم الوعي بالمخاطر

تقييم مستوى الوعي
بالمخاطر لدى الناس

زيادة الوعي بوجود المخاطر،
مع التركيز على شدتها وإمكانية
التعرض للمخاطر.

2

القابلية المتصورة
للتعرض للمخاطر

استكشاف ما يعتقد الناس
أنه مخاطر على أنفسهم
وعائالتهم بسبب التلوث
باألسلحة.

زيادة الوعي بوجود المخاطر،
واستخدام المناقشات حول أنماط
سلوك السكان وأمثلة على
حوادث سابقة للتركيز على
قابلية التعرض للمخاطر.

3

شدة المخاطر
المتصورة

السؤال عما إذا كان الناس
يشعرون أن وجود تلوث
باألسلحة وخطر التعرض
لألذى أمران خطيران.

زيادة الوعي بوجود المخاطر،
مع التركيز على قابلية الناس
للتعرض للمخاطر ودرجة شدة
الحوادث السابقة  -باستخدام
أمثلة  -ليس فقط من حيث
التأثير الطبي الفوري بل أيضًا
التأثير االجتماعي االقتصادي
على المدى األطول.

4

الكفاءة المتصورة
للسلوك الموصى به

السؤال عما إذا كان الناس
يعتقدون أن السلوك األكثر
أما ًنا الموصى به سيخفف من
شدة المخاطر بالفعل.

تقديم أمثلة توضح أن السلوك
الموصى به سيخفف من شدة
المخاطر.

5

اإلرادة اإللهية /القضاء
والقدر المتصور

السؤال عما إذا كان الناس
يعتقدون أن هناك أوقات
محددة تكون فيها إصابة
شخص ما هي إال إرادة هللا
أو بفعل القضاء والقدر ،أي
أن أي شيء سيفعلونه لن
يحدث أي فرق.

العمل مع الزعماء الدينيين
لنشر الرسالة بأن هللا يريد منا
أن نعتني بأنفسنا ،وإن لم نفعل
ذلك فإننا نخالف أوامره ،وأنه ال
يريد لنا التعرض إلصابات.

6

الكفاءة الذاتية
المتصورة

تصور الفرد أو ثقته في
قدرته على اتباع السلوك
الموصى به.

110

السؤال عن األشياء التي يحتاج
إليها الشخص للتغلب على
العوائق التي تحول دون اتباع
السلوك األكثر أما ًنا واتباع
أنواع السلوك التي يُروَّ ج لها.

زيادة ثقة األفراد في قدرتهم
على اتباع السلوك الذي يُروَّ ج
له و /أو تقديم المساعدة التي
يحتاجون إليها لتجنب المخاطر.

مقتبس من البنك الدولي ،نظريات تغيير السلوك ،البنك الدولي ،واشنطن دي سيhttp://documents.worldbank. :2010 ،
 ،org/curated/en/456261468164982535/Theories-of-behavior-changeتم االطالع عليه في  13شباط/
فبراير .2019
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العائق

كيفية إجراء التحليل إذا كان
هناك عائق

استراتيجيات التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا للتغلب
على العوائق التي تحول دون
تغيير السلوك

7

إمكانية القبول
االجتماعي المتصور
للسلوك الموصى به
(معايير ذاتية)

سؤال الناس بشأن ما يرى
اآلخرون أنه يجب عليهم فعله
ليظلوا في أمان .والسؤال
عمّن قد يكون لديه رأي بشأن
ممارسات الفئة المستهدفة
ومن يؤثر عليهم .في َم يفكر
أصدقاؤهم وعائالتهم؟

معرفة من هم الذين من
المحتمل أن يلتزم الناس معهم،
والعمل مع أولئك األشخاص
المؤثرين لمحاولة تغيير
األعراف المحلية والتأثير على
سلوك السكان المستهدفين.

8

الجوانب اإليجابية
والسلبية للسلوك
الموصى به

سؤال الناس إن كان بإمكانهم
التفكير في أي سمات إيجابية
أو سلبية تتعلق بالسلوك الذي
يُروَّ ج له.

للترويج للسلوك اآلمن ،يجب
تسليط الضوء على السمات
اإليجابية في رسائلك ،والسعي
إلى مساعدة الناس في التغلب
على السمات السلبية.

9

مفاتيح العمل

السؤال عما إذا كان من
الصعب على الناس تذ ُّكر
اتباع اإلجراء /السلوك
الموصى به ،أو كيفية القيام
بذلك ،وما قد يساعدهم على
تذكر ذلك.

تطوير وسائل اتصال من أجل
إقناع األفراد بالتصرف بأمان.
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الملحق «ز»:قياس القدرة المتزايدة
على الصمود من
خالل تغيير السلوك
مثال على نظرية التغيير ،إلى جانب مؤشرات النتائج والمحصالت

التأثير :تقديم المساعدة للناس في
البيئات الملوثة باألسلحة (ضحايا
النزاع /حاالت العنف األخرى)
وحمايتهم على نحو أفضل وتقليل
الخسائر البشرية

النتيجة  :1موظفو الحركة
يتصرفون بأمان ويكونون أكثر
قدرة على الصمود في مواجهة
التلوث باألسلحة ()1

النتيجة  :2العمليات اإلنسانية
التي تنفذها الحركة يمكن أن
تستمر بأمان

النتيجة  :3السكان المدنيون أكثر
قدرة على الصمود في مواجهة
التلوث باألسلحة

النتيجة  :4المتضررون
يواجهون عوائق أقل أمام تنفيذ
السلوك اآلمن فيما يتعلق بالتلوث
باألسلحة والوصول اآلمن إلى
الخدمات األساسية ()2

المحصلة  :1تدخالت التوعية
بالمخاطر والسلوك األكثر أمانًا
القائمة على االتصاالت من أجل
موظفي الحركة والمتطوعين تم
تصميمها وتنفيذها بفعالية

المحصلة  :2سياسات وإجراءات
التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر
أمانًا والسياسات واإلجراءات
األخرى إلدارة المخاطر تم وضعها
وتنفيذها على مستوى المنظمة

المحصلة  :3تدخالت التوعية
بالمخاطر والسلوك األكثر أمانًا
القائمة على االتصاالت من أجل
السكان المدنيين المعرضين للخطر
تم تصميمها وتنفيذها بفعالية

المحصلة  :4األنشطة اإلنسانية
األخرى من أجل السكان المدنيين
المعرضين للخطر تم تصميمها
وتنفيذها بفعالية لمساعدتهم على
اتباع سلوك أكثر أمانًا فيما يتعلق
بالتلوث الناجم عن األسلحة

االفتراضات:
 .1تم إيصال رسالة التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا وفهمها على نحو فعال.
ً
تنفيذا ً
فعال ،وتم تصميم تدخالت للتغلب على
.2تم تحديد العوائق التي تحول دون تنفيذ السلوك اآلمن
تلك العوائق.
تعرض القائمة التالية بعض األمثلة على مؤشرات التأثير والنتيجة (أو الهدف العام) والمحصلة (أو الهدف
المحدد) التي يمكن استخدامها لقياس نجاح تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا في زيادة قدرة
الموظفين والعمليات والسكان المدنيين على الصمود في مواجهة التلوث باألسلحة بما يتماشى مع نظرية
التغيير .وينبغي تكييف هذه المؤشرات ،إلى جانب اآلليات القائمة (آليات اإلبالغ وإعداد التقارير على سبيل
المثال) ،لتناسب كل سياق.
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كيفية القياس
التأثير أو النتيجة

المؤشرات

(مقارنة بيانات خط األساس
مع هدف مداه  6أشهر أو 21
شهرا)
ً

التغيير في عدد الحوادث
والخسائر البشرية بسبب
التلوث باألسلحة
التغيير في عدد الحوادث والخسائر
البشرية بسبب التلوث باألسلحة
التأثير أو الهدف العام
تقديم المساعدة للناس في
البيئات الملوثة باألسلحة
وحمايتهم على نحو أفضل
وتقليل الخسائر البشرية

التغيير في عدد المستفيدين من
المساعدات اإلنسانية التي تقدمها
المنظمة
التغيير في عدد األشخاص في المناطق
الملوثة باألسلحة الذين يعتبرون أنفسهم
أكثر قدرة على الصمود

التغيير في عدد المستفيدين من
مساعدات اللجنة الدولية أو
الجمعية الوطنية في المناطق
الملوثة باألسلحة
التغيير في عدد األشخاص في
المناطق الملوثة باألسلحة الذين
يعتبرون أنفسهم أكثر قدرة
على الصمود
التغيير في دخل األسرة
التغيير في المواظبة على
الدراسة

النتيجة 1

مؤشر
النتيجة 1-1

التغيير في معرفة/
وعي الموظفين
والمتطوعين بأخطار
التلوث باألسلحة

مؤشر النتيجة
2-1

التغيير في سلوك
الموظفين
والمتطوعين فيما
يتعلق بأخطار التلوث
باألسلحة

يكون موظفو الحركة
والمتطوعون أكثر إدرا ًكا
ألخطار التلوث باألسلحة،
ويعرفون كيف يتصرفون
بأمان ويكونون أكثر قدرة
على الصمود في مواجهة
التلوث باألسلحة

التغيير في نسبة الموظفين
والمتطوعين (عند سؤالهم)
الذين هم على وعي بالمخاطر،
ويعرفون كيفية تحديد المناطق
الخطرة وتجنبها والسلوك
الواجب اتباعه لتجنب الضرر
بسبب التلوث باألسلحة أو
الحد منه
التغيير في مستوى معرفة
الموظفين والمتطوعين
بالعناصر الرئيسية للتوعية
بالمخاطر والسلوك األكثر
أما ًنا ،مثل تحديد األخطار
والسلوك اآلمن
التغير في نسبة األشخاص
الذين يعتبرون أنفسهم
وزمالءهم يتصرفون بدرجة
أكبر من األمان
التغيير في السلوك المالحظ
(من اآلخرين)

مصدر البيانات

بيانات عن الحوادث المدنية
(بما فيها تلك التي لها عواقب
ال ُتذكر) والخسائر البشرية
(تتولى اللجنة الدولية /الجمعية
الوطنية أو السلطة المختصة
التحقق منها إن أمكن)
بيانات عن الحوادث والخسائر
البشرية التي يتعرض لها
موظفو اللجنة الدولية والجمعية
الوطنية ومتطوعوها
سجالت من العمليات اإلنسانية
التي تنفذها اللجنة الدولية
والجمعية الوطنية
استبيانات المجتمع المحلي
وتقييمات مواطن الضعف
والقدرات وغيرها من البيانات
(مثل البيانات عن سبل كسب
العيش ،والصحة ،والتعليم)
التي يجري تسجيلها فيما يخص
المجتمعات المحلية المستهدفة

مقارنة نتائج االستبيانات التي
تحدد مستوى وعي السكان
بالمخاطر ،التي أجريت
باستخدام عينة منتقاة من
الموظفين ،قبل التدخل الخاص
بالتوعية بالمخاطر والسلوك
األكثر أما ًنا ،وبعد التدخل
مباشرة ،وبعد  6أشهر 21 -
شهرً ا من التدخل

نتائج المقابالت أو االستبيانات
التي تحدد سلوك األشخاص،
التي أُجريت مع عينة منتقاة
من الموظفين والمتطوعين،
قبل التدخل الخاص بالتوعية
بالمخاطر والسلوك األكثر
أما ًنا ،وبعد  6أشهر 21 -
شهرً ا من التدخل
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كيفية القياس
التأثير أو النتيجة

المؤشرات

النتيجة 1-2
النتيجة 2

(مقارنة بيانات خط األساس
مع هدف مداه  6أشهر أو 21
شهرا)
ً

مدى تطبيق السياسات
واإلجراءات في
المنظمة لزيادة السلوك
اآلمن فيما يتعلق
بالتلوث باألسلحة
مدى فهم الموظفين
والمتطوعين
السياسات واإلجراءات
وممارستها

العمليات اإلنسانية التي
تنفذها الحركة قادرة على
االستمرار على نحو أكثر
أما ًنا

النتيجة 2-2

التغيير في عدد
العمليات التي يمكن
إجراؤها في المناطق
الملوثة باألسلحة
(أو التغيير في عدد
العمليات التي جرى
إنهاؤها بسبب التلوث
باألسلحة)

التغيير في مدى دمج تقييم
المخاطر والتخفيف من حدتها
في السياسات واإلجراءات
الحالية على مستوى المنظمة،
ووضع سياسات جديدة عند
الضرورة
التغيير في نسبة معرفة
الموظفين والمتطوعين
بالسياسات واإلجراءات
(بالنظر إلى ك ّم المعرفة وعدد
الموظفين الذين لديهم هذه
المعرفة)
التغيير في عدد العمليات
الجارية في المناطق الملوثة
باألسلحة
التغيير في عدد العمليات التي
جرى إنهاؤها بسبب التلوث
باألسلحة

مصدر البيانات

الوثائق والتقارير على مستوى
المنظمة المستقاة من الدراسات
االستقصائية التي يجريها
الموظفون و /أو التدريب
المقابالت ،أو االستبيانات أو
مناقشات مجموعات التركيز
مع الموظفين والمتطوعين

التقارير الداخلية التي تعدها
المنظمات لتقييم المخاطر التي
تحدد أخطار التلوث باألسلحة
وتقارير العمليات (مثل تسجيل
عدد الزيارات اإلنسانية التي
يجريها موظفو الحركة إلى
المناطق الملوثة باألسلحة)
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كيفية القياس
التأثير أو النتيجة

المؤشرات

النتيجة 1-3

(مقارنة بيانات خط األساس
مع هدف مداه  6أشهر أو 21
شهرا)
ً

التغيير في المعرفة/
الوعي بأخطار التلوث
باألسلحة

التغيير في نسبة األشخاص
الذين يعتبرون أنفسهم أو أفراد
المجتمع المحلي يتصرفون
بطريقة أكثر أما ًنا

النتيجة 3
السكان المدنيون أكثر
وعيًا بأخطار التلوث
باألسلحة ،ويعرفون كيف
يتصرفون بأمان ،وأكثر
قدرة على الصمود (أي
أنهم قادرون بشكل أفضل
على التأهب لمواجهة
تأثير التلوث باألسلحة،
والحد منه ،والتأقلم معه،
والتعافي من آثاره)

التغيير في نسبة األشخاص
(عند سؤالهم) الذين هم على
وعي بالمخاطر ،ويعرفون
كيفية تحديد المناطق الخطرة
وتجنبها والسلوك الواجب
اتباعه لتجنب الضرر بسبب
التلوث باألسلحة أو الحد منه

عدد تلك المجتمعات المحلية
والتي شملتها الدراسة
االستقصائية التي لديها قصص
عن التغيير أو نسبة تلك
المجتمعات
النتيجة 2-3

التغيير في سلوك
الناس فيما
يتعلق بأخطار التلوث
باألسلحة

التغيير في عدد خطط التخفيف
من شدة المخاطر المستخدَ مة
في المجتمعات المحلية
المتضررة بسبب األسلحة
التغيير في عدد األشخاص
الذين يبلغون عن وجود مواد
خطرة أو مناطق خطرة
التغيير في عدد التدابير األمنية
السلبية التي نفذتها المنظمة
أو المجتمع المحلي المتضرر
(بمساعدة خارجية أو بدونها)

مصدر البيانات

مقارنة نتائج االستبيانات أو
الدراسات االستقصائية التي
تحدد مستوى وعي السكان
بالمخاطر ،التي أجريت
باستخدام عينة منتقاة من
الموظفين ،قبل التدخل الخاص
بالتوعية بالمخاطر والسلوك
األكثر أما ًنا ،وبعد التدخل
مباشرة ،وبعد  6أشهر 21 -
شهرً ا من التدخل
نتائج الدراسات االستقصائية
للمعارف والمواقف
والممارسات التي تحدد
سلوك الناس ،التي أجريت
باستخدام عينة منتقاة من
السكان المستهدفين ،قبل التدخل
الخاص بالتوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا ،وبعد 6
أشهر  21 -شهرً ا من التدخل
مقابالت أو مناقشات مجموعة
التركيز مع عينة من السكان
المستهدفين بعد  6أشهر 21 -
شهرً ا بعد التدخل
األساليب النوعية ،مثل قصص
النجاح المستقاة من عينة من
السكان المستهدفين
عدد المكالمات التي تلقاها الخط
الساخن لإلبالغ (إذا كانت مثل
هذه اآللية والقدرة على المتابعة
موجودة)
عدد األشخاص الذين يطبقون
تدابير الحماية ويشاركون في
وضع خطط التخفيف من شدة
المخاطر على مستوى المجتمع
المحلي
المقابالت التي تجريها الجمعية
الوطنية /اللجنة الدولية مع
السلطات المحلية وممثلي
المجتمع المحلي والجهات
الفاعلة األخرى
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كيفية القياس
(مقارنة بيانات خط األساس
مع هدف مداه  6أشهر أو 21
شهرا)
ً

مصدر البيانات

التأثير أو النتيجة

النتيجة 1-4

وصول أكثر أما ًنا إلى
الدخل

التغيير في نسبة األشخاص
الذين يضطرون إلى دخول
مناطق خطرة من أجل كسب
العيش (عدد من لديهم وسائل
جديدة للدخل)

من خالل المقابالت مع قادة
المجتمع المحلي وعينة من
األسر ،قبل التدخل ،وبعد
التدخل مباشرة ،وبعد  6أشهر
 21 -شهرً ا من التدخل

النتيجة 2-4

وصول أكثر أما ًنا إلى
المياه

التغيير سواء في األرقام
الفعلية أو نسبة الرجال والنساء
والفتيان والفتيات الذين يمكنهم
الوصول اآلمن إلى المياه
النظيفة

من خالل المقابالت مع قادة
المجتمع المحلي ،وشركات
المياه والصرف الصحي وعينة
من األسر ،قبل التدخل ،وبعد
التدخل مباشرة ،وبعد  6أشهر
 21 -شهرً ا من التدخل

النتيجة 3-4

وصول أكثر أما ًنا إلى
الخدمات الصحية

التغيير سواء في األرقام
الفعلية أو نسبة الرجال والنساء
والفتيان والفتيات الذين يمكنهم
الوصول إلى المرافق الصحية

من خالل مقابالت مع قادة
المجتمع المحلي ومسؤولي
المستشفيات والعيادات
الصحية ،وعينة من األسر ،قبل
التدخل ،وبعد التدخل مباشرة،
وبعد  6أشهر  21 -شهرً ا من
التدخل

النتيجة 4-4

وصول أكثر أما ًنا إلى
التعليم

التغيير سواء في األرقام
الفعلية أو نسبة الرجال
والنساء والفتيان والفتيات
الذين يلتحقون بالمدارس أو
الجامعات

من خالل المقابالت مع قادة
المجتمع المحلي ،ومديري
المدارس ،وإذا لزم األمر،
وعينة من األسر ،قبل التدخل،
وبعد التدخل مباشرة ،وبعد 6
أشهر  21 -شهرً ا من التدخل

أمثلة على المحصالت

المؤشرات

كيفية القياس

مصدر البيانات

المحصلة  :1تدخالت
التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا
القائمة على االتصاالت
من أجل موظفي الحركة
والمتطوعين تم تصميمها
وتنفيذها بفعالية

التغيير في عدد الموظفين /المتطوعين
الذين يحضرون دورات تدريبية/
جلسات إحاطة عن التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا

تسجيل مسمى الوظيفة
وعدد الحضور في الدورات
التدريبية /جلسات اإلحاطة

النتيجة 4
لدى السكان المدنيين
إمكانية الوصول
اآلمن إلى الخدمات
األساسية (المياه ،واألمن
االقتصادي ،والتعليم،
والرعاية الصحية ،وما
إلى ذلك) ،التي لم تكن
متوفرة في السابق بسبب
وجود تلوث باألسلحة

المؤشرات

التغيير في عدد نشرات السالمة التي
وزعت على الموظفين والمتطوعين

تسجيل عدد نشرات السالمة
ومواد االتصال األخرى التي
جرى توزيعها

سجالت التدريب
سجالت المواد التي جرى
توزيعها
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كيفية القياس
التأثير أو النتيجة

المؤشرات

(مقارنة بيانات خط األساس
مع هدف مداه  6أشهر أو 21
شهرا)
ً
عدد المديرين الذين يحضرون
الدورات التدريبية ويؤيدون
نهج إدارة المخاطر

المحصلة  :2التزام
اإلدارة باستخدام نهج
إدارة المخاطر للتعامل مع
التلوث باألسلحة

التغيير في التزام اإلدارة بإدارة
المخاطر
التغيير في عدد األنظمة والسياسات
واإلجراءات التي تتضمن إدارة
المخاطر فيما يتعلق بالتلوث باألسلحة

عدد األنظمة والسياسات
واإلجراءات التي جرى
تغييرها وتطويرها لتتضمن
إدارة المخاطر
التغيير في عدد تقييمات
المخاطر التي أجريت قبل
العمليات اإلنسانية

مصدر البيانات

حضور مسؤولي اإلدارة
ودعمهم تدخالت التوعية
بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا
سجالت األنظمة والسياسات
واإلجراءات على مستوى
المنظمة

التغيير في عدد الدورات التدريبية
المقدمة

المحصلة  :3تدخالت
التوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا
القائمة على االتصاالت
من أجل السكان المدنيين
المعرضين للخطر تم
تصميمها وتنفيذها بفعالية

التغيير في عدد اإلعالنات التليفزيونية
أو اإلذاعية
عدد المشاهدات /اإلعجابات على
منصات التواصل االجتماعي

حساب األعداد في سجالت
المنظمات

عدد المنشورات والملصقات واللوحات
اإلعالنية ،وما إلى ذلك ،التي جرى
توزيعها ونشرها

سجالت التدريب ،أو السجالت
اإلدارية واللوجيستية ،أو
سجالت رصد االتصاالت
تعليقات الشركة التي تتولى
البث على أعداد المشاهدة أو
االستماع

عدد الرجال والنساء والفتيان والفتيات
الذين يتلقون االتصال ،وما إلى ذلك
المحصلة  :4أنشطة
إنسانية أخرى (تحدد
حسب الضرورة ،على
سبيل المثال :دعم فني في
مجال التلوث باألسلحة،
ودعم تحقيق الدخل،
وتوفير المياه والغذاء
والوقود) للتخفيف من شدة
أخطار التلوث باألسلحة

عدد األنشطة اإلنسانية األخرى التي
جرى تنفيذها (مثل عدد خطوط أنابيب
المياه التي تم تركيبها أو المشروعات
المدرة للدخل التي بدأت ،وعدد أنظمة
بيانات الحوادث والضحايا) وعدد
المستفيدين منها

حساب عدد األنشطة
والمستفيدين في سجالت
المنظمات

تقارير من اللجنة الدولية،
والجمعية الوطنية ومنظمات
أخرى

يرجى مالحظة ما يلي:
يجب أن تكون البيانات مصنفة دائمًا حسب السن والنوع واإلعاقة.
ويمكن أيضًا عند االقتضاء وضع مؤشرات للنتائج والمحصالت األخرى ذات الصلة بالتوعية بالمخاطر
والسلوك األكثر أما ًنا التي لم ترد في هذا المرجع .ويمكن أن تشمل ،على سبيل المثال ،التعاون ،وتعزيز
القدرات لتصميم تدخالت التوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أما ًنا ،والدعوة واالتصاالت بشأن استراتيجية
الحركة ،وامتثال الحركة للمعاهدات المتعلقة باألسلحة.

تســاعد اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة وأعمــال العنــف األخــرى فــي جميــع أنحــاء العالــم ،باذلــة
كل مــا فــي وســعها لحمايــة أرواحهــم وكرامتهــم وتخفيــف معاناتهــم ،وغال ًبــا مــا تفعــل ذلــك بالتعــاون مــع شــركائها فــي الصليــب األحمــر
والهــال األحمــر .وتســعى المنظمــة أيضـا ً للحيلولــة دون تعــرض النــاس للمشــقة ،بنشــر القانــون اإلنســاني وتعزيــزه ،وبمناصــرة المبــادئ
اإلنســانية العالميــة .ولمــا كنــا الجهــة المرجعيــة فــي مجــال القانــون الدولــي اإلنســاني ،فإننــا نســاعد علــى تطويــر هــذا القانــون ونعمــل
علــى تنفيــذه.
يعلــم النــاس أن بوســعهم االعتمــاد علــى اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المنقــذة للحيــاة فــي مناطــق
النــزاع ،ويشــمل ذلــك توفيــر المــواد الغذائيــة والميــاه الصالحــة للشــرب والصــرف الصحــي والمــأوى ،وتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة،
والمســاعدة فــي الحــد مــن خطــر األلغــام والذخائــر غيــر المنفجــرة .وتضطلــع اللجنــة الدوليــة أيض ـا ً بل ـ ّم شــمل أفــراد العائــات الذيــن
فرقتهــم النزاعــات ،وبزيــارة المحتجزيــن للتحقــق مــن أنهــم يعا َملــون معاملــة الئقــة .وتعمــل بالتعــاون الوثيــق مــع المجتمعــات المحلية على
فهــم احتياجاتهــا وتلبيتهــا ،مســتعينة بتجاربهــا وخبراتهــا فــي تقديــم اســتجاباتها بســرعة وفعاليــة ،ودون انحيــاز ألي جانــب.

https://www.facebook.com/icrcarabic
https://twitter.com/icrc_ar
instagram.com/icrc
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